
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 
17/2010.(VII.09.) számú rendelete 

 
a 24/2002.(V.29.) számú a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi 

közszolgáltatásról szóló rendeletének módosításáról 
 

1. § 
 
A rendelet elsı bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete (továbbiakban: Önkormányzat) a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdésében, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény 23. §-ában, hulladékkezelési 
közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 224/2004. (VII.22.) 
Korm. rendelet, és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) számú Korm. rendelet elıírásainak 
figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja. 
 

2. § 
 
A rendelet III. Fejezete hatályát veszti. 
 

3. § 
 
A rendelet IV. Fejezetének 7. §-a (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(3) A szerzıdésnek a 224/2004.(VII.22.) Korm. rendeletnek a közszolgáltatási szerzıdés 

tartalmára vonatkozó elıírásain túl tartalmaznia kell: 
a./ a települési folyékony hulladék elszállításának a bejelentéstıl számított maximális 

határidejét, 
b./ a települési folyékony hulladék győjtésének módját, 
c./ a begyőjtött folyékony hulladék mennyiségérıl és a begyőjtés idejérıl 

ingatlanonkénti nyilvántartás vezetési kötelezettséget, 
d./ a leeresztıhely megnevezését, 
e./ a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit, 
f./ a szerzıdés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.” 

 
4. § 

 
A rendelet V. Fejezet 8. §-ának (6) és (7) bekezdése hatályát veszti. 
 

5. § 
 
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklete lép 

 
1. sz. melléklet 

1. pont 
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 
224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet alapján kiírásra került nyilvános pályázat alapján 
Celldömölk városban a folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltató cég neve: 



KEMENESVÍZ Kft. (székhelye: 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.). A közszolgáltatás 
idıtartama: 2010. augusztus 1-2013. július 31. 
 
2. pont 
A kiválasztott közszolgáltató a közszolgáltatást 2010. augusztus 1-tıl 2010. december 31-ig 
2.000 Ft/m3 + ÁFA összegért végzi, melyet az igénybevevı a helyszínen köteles 
kiegyenlíteni számla ellenében, kivéve, ha a felek között érvényes, más fizetési módról szóló 
megállapodás van. 
 

6. § 
 
A rendelet 2010. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
Celldömölk, 2010. július 8. 
 
 
 
 
 Fehér László       Baranyai Attiláné dr. 
 polgármester        jegyzı 
 


