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                                                            K  I  V  O  N  A  T  
 
 
Tornyospálca Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete  2009. december 19-ei  
rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
Tárgy: /8.tsp./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési  közszolgáltatás 
tárgyában érkezett ajánlatokról, a közszolgáltató kiválasztásáról. A települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 13/2003. (IX.25.) rendelet 
módosítása. 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2009. (XII.23.) 

r e n d e l e t e  
 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 
szóló többször módosított 13/2003. (IX.25.) rendelet módosításáról 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.  tv.  
23.  §-ában  kapott  felhatalmazás alapján a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatásról szóló többször  módosított 13/2003. (IX.25.) rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

 
A Rendelet  2. § -a az alábbiak szerint módosul: 
 
„2. §   Tornyospálca község közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére a képviselő-testület által kért 
ajánlattételi felhívás eredményeként, az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés 
alapján a Dicső Fruit KFT (továbbiakban: Közszolgáltató) 2010. január 1-jétől  2010. 
december 31-éig jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató.” 
 
                                                                                2. § 

 
 
A Rendelet  melléklete 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„Tornyospálca község közigazgatási területén a  települési folyékony hulladék gyűjtésének, 
szállításának, a kijelölt   ártalmatlanító helyen való lerakásának és megsemmisítésének díja 
 
2.) 2010. január 1-jétől  2010. december 31-éig    1500 Ft/m3 , melyből a gyűjtés és szállítás 
díja 1092 Ft/m3, a megsemmisítés díja 400 Ft/m3 és a vízterhelési díja 8 Ft/m3. 
 
Magánszemélyek esetében a díjat   csökkenteni kell a „Lakossági települési folyékony 
hulladék ártalmatlanítása” címén a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetési 
törvényében megállapított állami támogatás összegével. 
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A díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
 
 
 
                                                                           3. § 
 
 
Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Lukácsi Attila sk.                                                                                   Kovács Miklósné sk. 
  polgármester                                                                                                    jegyző   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A kivonat hiteléül: 
 

 
 

Kovács Miklósné 
jegyző 
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