K I V O N A T

Tornyospálca Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete
rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

2009. december 19-ei

Tárgy: /2.tsp./ Előterjesztés a települési szilárd hulladék 2010. évi közszolgáltatási díjára
vonatkozó költségkalkuláció benyújtásáról.
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2009. (XII. 23.)
rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló többször módosított 6/2007. (III.5.) rendelet módosításáról
Tornyospálca Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII. tv. 23.§ában kapott felhatalmazás alapján a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított 6/2007. (III.5.) rendeletét
(továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §

Az Ör. 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg a 2. § az alábbi
(5) bekezdéssel egészül ki:
„2.§ (3) A települési szilárd hulladék ártalommentes elhelyezésére a kisvárdai
hulladéklerakót jelöli ki.
(4)
A
Kisvárdai
hulladéklerakó
üzemeltetőjének,
Hulladékártalmatlanítási
Közszolgáltatónak 2010. január 01-től 10 évre, azaz 2020. december 31-ig az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Kft-t (cg: 15-09-071361; székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér
7.) jelöli ki.
(5) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére 2014. október 31-éig a Nyír-Flop HGD Szolgáltató Kft.
jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató.
2. §
Az Ör. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:
„12. § Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a
szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 120 literes gyűjtőedényzetet vagy 130 literes, a
közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott gyűjtőzsákot köteles
használni (továbbiakban: gyűjtőeszközök).”
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3. §
Az Ör. 18. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § (6) Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlantulajdonost
terhelő díj megfizetése alól senkit nem mentesít és nem állapít meg kedvezményeket.”

4. §
Az Ör. Mellékletének I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„I. A természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
egységnyi közszolgáltatási díjtétele magában foglalja a begyűjtés, a szállítás és az
ártalommentes lehelyezés díját az általános forgalmi adó nélkül.
Az egységnyi közszolgáltatási díjtételek
2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig terjedő időszakra:
- 120 literes edényzet
210 Ft/db/ürítés
mely díjból a begyűjtés, szállítás 111,50 Ft, az ártalommentes lehelyezés díja 98,50 Ft.
- 130 literes gyűjtőzsák

216 Ft/darab

5. §

Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Lukácsi Attila sk.
polgármester

Kovács Miklósné sk.
jegyző

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A kivonat hiteléül:

Kovács Miklósné
jegyző
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