
FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6/2009. (III. 30.) FKKT.

R E N D E L E T E

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló többször módosított 3/2004. /II. 23./ FKKT. rendelet 

módosításáról 

Fülesd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. 
évi  XLIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Hgt.)  23.  §-ában  kapott  felhatalmazás  alapján  a 
közterületek  tisztántartásáról  és  a  települési  szilárdhulladékkal  kapcsolatos 
közszolgáltatásról  szóló  többször  módosított  3/2004.  (II.  23.)  FKKT.  rendeletét  (a 
továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1 §

A Rendelet  1. számú melléklete helyébe jelen rendelettel megállapított  1. számú melléklet 
lép.

2. §

E rendelet kihirdetését követően 2009. április 1. napján lép hatályba. 

Fülesd, 2009. március 25.

 Márton László         Szabó Istvánt 
           polgármester                                          helyettesítő körjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2009. március 30.

 Szabó István 
 helyettesítő körjegyző



1. számú melléklet a 3/2004. (II. 23.) FKKT. rendelethez*

Az egységnyi közszolgáltatási díjtételek a választható gyűjtőedények szerint 
2009. április 1. napjától

A természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
közszolgáltatási díjtétele magában foglalja a begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és 

ártalmatlanítás díját, valamint az évi 1 (egy) alkalommal elvégzett lomtalanítás 
költségeit ÁFA nélkül:

I. rendszeresített és választott gyűjtőedények szerint 4 liter/fő/nap hulladékmennyiség 
figyelembe vételével:

120 literes gyűjtőedény havonkénti ürítési díja:   658,- Ft/120 l-es edény+ ÁFA

II. többlethulladék  közszolgáltatási  díjételei  a  szolgáltató  által  rendszeresített  és 
logójával ellátott gyűjtőedényekben, amely magában foglalja a begyűjtés, a szállítás, 
az elhelyezés és ártalmatlanítás díját, ÁFA nélkül:

120 literes gyűjtőedény havonkénti ürítési díja: 658,- Ft/120 l-es edény + ÁFA

III.  Gazdálkodó szervezetek  és  egyéni  vállalkozások közszolgáltatási  díjai  a  hulladék 
begyűjtése, szállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása

120 literes gyűjtőedény havonkénti ürítési díja:  658,- Ft/120 l-es edény + ÁFA

IV. Szállítás napja és útvonala, kezdési időpontja

A szilárdhulladék  begyűjtése  és  szállítása  minden  héten  hétfői  munkanapokon  történik,  a 
Kossuth utca végén kezdve, település központja felé haladva  Petőfi, Fő utca, Hajnal utca, 
majd  ezt  követően a  település  központjától  a  Rákóczi  utca és  a  Kis  utca  felé  haladva.  A 
begyűjtés és szállítás reggel 10 órakor kezdődik és késő délutánig tart. Amennyiben a keddi 
nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon, illetve előre értesített időpontban 
történik a hulladék begyűjtése és elszállítása. 

_________________________
* Módosította a 6/2009. (III. 30.) FKKT. rendelet. Hatályos: 2009. április 1. napjától.


