
Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. december 6-án 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

20/2007. (XII. 10.) Önk.
rendelete

A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2002 
(VII.19.) Önk. rendelet módosításáról

Képviselő-testület 

Fehérgyarmat  Város  Önkormányzata  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  tv.  23.  §-ában, 
valamint az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Fehérgyarmat Város önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos  közszolgáltatásról szóló 12/2002. (VII. 19.) Önk. számú rendeletét a következők 
szerint módosítja:

1. §

A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1/ A hulladékszállítás gyakorisága:

     a./ kertes, családi házas övezetben heti egyszeri alkalommal.
      Az  a  tulajdonos,  akinek  a  110  literes  tároló  edény  heti  egyszeri  alkalommal  történő   

ürítéshez nem elegendő, speciális hulladékgyűjtő zsákot vásárolhat a közszolgáltatótól.  
A közszolgáltató köteles a zsákot biztosítani és az abban elhelyezett hulladékot elszállítani.

    b./  telepszerű, többszintes lakóövezetben hetente legalább 2 alkalommal.

Közszolgáltató  és  a  szolgáltatást  igénybevevők  ettől  gyakoribb  elszállításban  is 
megállapodhatnak.

/2/ A szállítást és a tároló edények kihelyezését úgy kell megszervezni, hogy ünnep és 
munkaszüneti napokon sem gyűlhet össze annyi hulladék, ami a tároló edények kapacitását meghaladja.



2. §

A rendelet 1. számú mellékletének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

2008. évi

Hulladék szállítási- és kezelési díjak Fehérgyarmat város  
közigazgatási területén

1.) 110 l-es edény ürítési díja: (heti egyszeri szállítás)     199,- Ft/ürítés + ÁFA

(a díj a bérleti díjat nem tartalmazza)

2.) 1,1 m3-es tároló-edény ürítési díja: 2.867,- Ft/ürítés + ÁFA

(a díj a bérleti díjat tartalmazza)

3.) 3,0 m3-es konténer ürítési díja: 7.818,- Ft/ürítés + ÁFA

(a díj a bérleti díjat tartalmazza)

4.) 4,0 m3-es konténer ürítési díja: 10.424,- Ft/ürítés + ÁFA

(a díj a bérleti díjat tartalmazza)

5.) 5,0 m3-es konténer ürítési díja: 13.030,- Ft/ürítés + ÁFA

     (a díj a bérleti díjat tartalmazza)

6.) Zsákos hulladékszállítás díja: 273,- Ft/ürítés + ÁFA

 7.) Hulladék elhelyezési díj, ha a hulladéktermelő saját járművével szállítja a hulladékot a 
lerakóba:

7.1 Hulladék elhelyezése 1 m3-ig  díjtalan

7.2 Hulladék elhelyezése 1 m3- felett   1.118,- Ft/ m3 + ÁFA

8.)  Tároló edények bérleti díjai:

a.) 110 l-es edény bérleti díja: 173,-  Ft/hó + ÁFA

b.) 1,1 m3-es konténer használati díja: 1.866,- Ft/hó + ÁFA

c.) 3,0 m3-es konténer használati díja: 3.651,- Ft/hó + ÁFA

d.) 5,0 m3-es konténer használati díja: 3.651,- Ft/hó + ÁFA



Díjfizetési kedvezmények:

Egyedülálló, 70 éven felüli ingatlantulajdonosok, továbbá ott,  ahol az ingatlanon két 62 életévét 
betöltött  időskorú  személy  él,  és  közülük  az  egyik  a  70.  életévét  betöltötte:  a  díjfizetés  alól 
mentesítve van, amennyiben az érintett ingatlanon más személy bejelentett lakcímmel nem szerepel.

Hatályba lépés
2. §

A rendelet kihirdetését követően lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1.-től kell alkalmazni. A 
rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

                      /:Dr. Tilki Attila s. k.:/                      /: Dr. Kovács Attila s. k.:/
                            polgármester                                                 jegyző 

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2007.december 10.


