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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2011.( XII.2.) önkormányzati rendelete 

a környezetvédelemről szóló többször módosított 9/2004.(VI.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

Alsóörs községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § 

(2) bek. biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 46.§ (1) bek. c) 

pontjában, 48.§ (1) bek-ben, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII törvény 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján a 

települési környezet megóvása és tervszerű alakítása, a természeti 

táj és az épített környezet megőrzése érdekében a következőket 

rendeli el:  

 

1.§ A környezetvédelemről szóló rendelet 1. számú melléklete helyébe  

    jelen rendelet 1. számú melléklete lép: 

 

„1. sz. melléklet 

 

a 9/2004.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelethez 

 

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató KFT 2012. évi lakossági 

szemétszállítási díjai Alsóörs község közigazgatási területén: 

 

a) A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ  

   újraindításáig tartó időszakra: 

 

1. Állandó lakosok (lakóingatlanok) részére egész évben heti        

   egyszeri, valamint július 16-tól augusztus 21-ig heti kétszeri   

   alkalommal történő ürítés figyelembevételével, összesen 58  

   alkalommal: 

 

 A B 
1 Edény méret 

(liter) 

Egységnyi díj 

ürítési díja 

br.Ft/edény 
2 60      359 Ft 
3 110-120      448 Ft 
4 240      897 Ft 
5 770   3.138 Ft 
6 1100   4.707 Ft 

 
2. Üdülőtulajdonosok (üdülőingatlanok) részére április 16-tól    

   október 18-ig heti egyszeri, valamint július 16-tól augusztus 21-    

   ig heti kétszeri alkalommal történő ürítés figyelembe vételével 

   összesen 33 alkalommal: 

 

 A B 
1 Edény méret 

(liter) 

Egységnyi díj 

ürítési díja 

br.Ft/edény 
2 60  359 Ft 
3 110-120  448 Ft 
4 240  897 Ft 
5 770  3.138 Ft 
6 1100  4.707 Ft 
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3. Emblémás zsákok: 

 

 A B 
1 Zsákok típusa Bruttó ára 

Ft/db 
2 Edényzettel nem rendelkezők részére, az 

éves ürítési számmal megegyező mennyiség 

(címkés piros zsák) 

 

91 Ft 

3 Zöld hulladék gyűjtésére  

(címkés zöld zsák) 

 

314 Ft 
4 Többlet hulladék szállítására  

(címkés sárga zsák) 

 

471 Ft 

 
 

 

4. További edényzet használata: külön szerződéskötés esetén      

   lehetséges. 

 

5. A díjak tartalmazzák a lakosság részére évi 2 alkalommal az        

   un „zöld napok”, továbbá évi 1 alkalommal a „lomtalanítás”    

   díjait. 

 

6. A díjak tartalmazzák Alsóörs Község közigazgatási területén 

   bevezetett házhoz menő szelektív hulladék-gyűjtési rendszer 

   keretén belül gyűjtött műanyag (kéthetente csütörtök)  

   papírhulladék (minden hónap utolsó csütörtök) elszállítását a  

   rendelet 1. sz. függelékében szereplő bontásban. 

 

7. A fogyasztó által fizetendő közszolgáltatási díj az alkalmazott 

   gyűjtőedény egységnyi díjának és a szolgáltatás gyakoriságának 

   szorzata. 

 

8. A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő újraindítása után 

   az érvényes szemétszállítási díjakat a Képviselő-testület az  

   Észak-Balatoni Térségi Regionális Települési Szilárdhulladék  

   Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának előterjesztése  

   alapján évközben állapítja meg.” 

 

2.§ Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba és az egységes  

    szerkezetbe foglalás után hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

                Hebling Zsolt                 Báró Béla 

                polgármester                    jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. december 2. 

 


