
SZENDRŐLÁD  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2013. (I.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 7/2004.(V.01.) számú rendelet 

módosításáról 
 
 

1.§ A rendelet 1.§  (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„1.§ (1)  Szendrőlád Község Önkormányzata elrendeli, hogy a települési     
kommunális szennyvíz és a folyékony hulladék ellátásával és ellenőrzött  
végleges elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatot – 
teljeskörűen és valamennyi ingatlan tekintetében – az Észak-
magyarországi Regionális Vízművek ZRt. (a továbbiakban: Szolgáltató), 
(Székhely: 3700. Kazincbarcika, Tardonai út. 1.) látja el. 
(2) A szállítással kapcsolatos feltételekről, a szolgáltatás díjáról az 
Önkormányzat a szolgáltatóval külön megállapodást köt. 

 
(3) A folyékony kommunális hulladékot a Szolgáltató eseti megrendelés 
alapján – a megállapodásban rögzítettek szerint – köteles elszállítani. 
 
(4) A Szolgáltató az ellenőrzött elhelyezés érdekében köteles a 
vízszolgáltatóval azonosítható módon az alábbi adatokat napra készen - 
igény és teljesítés függvényében - Kibocsátóként nyilvántartani. 
-  Kibocsátó neve, címe 
-  Elszállított folyékony hulladék mennyisége –szállítás időpontja 
-  Szállítási számla száma  

             -  Szállítást végző azonosítási adatai  
 

(5) A Szolgáltató köteles a szolgáltatás megkezdésétől és szolgáltatás 
megrendelésének módjáról a folyékony kommunális hulladékot 
kibocsátókat részletesen tájékoztatni (hirdetmény, szórólap, stb.).” 

 
2.§ A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

„ A folyékony kommunális hulladék közszolgáltatási díja 2013. évre 
vonatkozóan: 

 
 ÉRV által szállított kommunális szennyvíz kiemelés, elszállítás és 

ártalmatlanításra történő elhelyezési díj 
           

  
1.) elszállított szennyvízmennyiség díja (gazdálkodó egység részére): 

1.680,-   Ft/m3 + ÁFA 



/ 

3.§ 

2.) 
elszállított szennyvízmennyiség díja (lakossági megrendelők részére): 

1.345.- Ft/m + AFA 

(1) A rendelet egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. 
2 Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatalyba 

Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik 
(3) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a telepuesi f « y 

hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítasara szervezett kőtelező 
szóló 7/2004.(V.01.) számú rendelet módositasara 

alkotott 6/2010.(IV.22.) számú rendelet. 

( 
sAfá 'át &&& (/uW^ 
Hörnyákné Szilasi Melinda 

aljegyző 

Kihirdetési záradék: 

Kihirdetve a K ö z ö s ö n k o r m á n y z a t i Hivatal h i rdetőtábláján való k i függesztésével 

2013. január 24. -én. 

Htírnyákné Szilasi Melinda 
aljegyző 

yaöászi Béla 
polgármeste 


