
LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

11/2012.(IV.10.) önkormányzati rendelete a település szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelettel 

módosított  9/2010.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.. 
 
 
 
 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban foglalt hatáskörében eljárva a 
környezetvédelem és az üdülőhely rendjéről szóló 15/2004. (VII.29.) önkormányzati 
rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 

1.Általános rendelkezések 

1.§. 

A rendelet 12. §. a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a jelenlegi (2) bekezdés (3) 
bekezdésre módosul 

„(2) A közszolgáltató 2012. évben a rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt 1. melléklettől 
eltérően, e rendelet 1/a. mellékletében foglalt szolgáltatási díjakat alkalmazza.” 

2.§, 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Lovas 2012.április 2. 

    Ferenczy Gáborné  Tóth Gáborné 
       polgármester                   körjegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének ideje: 
Lovas 2012. április 10. 
 
    Tóth Gáborné 
        körjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1/a. melléklet  

a település szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
11/2012. (IV.10.) valamint a 3/2012.(II.15.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2010. 

(XII.20.) önkormányzati rendelethez. 

 
 
1.  
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételi díjának 

2012. évi legmagasabb mértéke 

 

 Állandó Nyaraló 

Mennyiség 
(liter) 

Ft/alkalom Alkalom Éves díj 
Ft-ban 

Alkalom Éves díj 
Ft-ban 

60 282 52 14664 27 7614 

120 353 52 18356 27 9531 

240 706 52 36712 27 19062 

770 2471 - - - - 

1100 3706 - - - - 

 
A megállapított díjak a 27 % ÁFA-t NEM tartalmazzák. 
 
2. 
A Balatonalmádi Kommunális Kft. emblémájával ellátott zsákok ára: 

a) Edényzettel nem rendelkezők részére, az éves ürítési számmal megegyező mennyiség 
(címkés piros zsák):         72.-Ft 

b) Zöld hulladék gyűjtésére (címkés zöld zsák) :   247.-Ft 
c) Többlet hulladék szállítására (címkés sárga zsák):   371.-Ft 

 
A megállapított árak a 27 %-os ÁFA-t NEM tartalmazzák. 
 
3. 
A díjak tartalmazzák az évenkénti egyszeri lomtalanítást, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
üzemeltetését, a házhoz menő szelektív gyűjtés elemeit, tavaszi-őszi zöldhulladék gyűjtés-
szállítás és kezelés költségeit. 
 
 
 


