
Parád Nagyközség Önkormányzata  
Képviselőtestületének 

15/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló 7/2009. (V.14.) rendelet módosításáról 
 
 
 

Parád Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában meghatározott jogszabályi felhatalmazás 
alapján, „A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 7/2009.(V.14.) önkormányzati rendeletet” (továbbiakban : Rendelet ) 
az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

1.§. 
 

A Rendelet 1., 2., 3., számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., és 3., számú melléklete 
lép.  

 
 

 
Záró rendelkezések 

 
2. § 

 
Jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
 
 
 
Parád, 2009. december 21. 

 
 
 
 

              Nagy Oszkár sk.                                                     Varró Gyula sk.  
               polgármester                                                                  jegyző 

 
 

 
 
Záradék: A rendelet kihirdetve 2009. december 21.   
 
         Varró Gyula sk. 
              jegyző 



1. sz. melléklet 
 

a szolgáltató megnevezéséről,  
 
 

A háztartási hulladék szállítását 2010. január 1-től – 2014. december 31-ig 
közszolgáltatási szerződés alapján „PEVIK” Közüzemi és Szolgáltató Kft. 3250 
Pétervására, Tisztisor 29. végzi. 
 

 
2. sz. melléklet  

 
 

a szolgáltatás időpontjáról és a hulladék-lerakóhely kijelöléséről 
 
 

1. A háztartási hulladék elszállítását a szolgáltató heti egy alkalommal, szerdai napon 
végzi. Amennyiben a szállítás napjára munkaszüneti vagy ünnepnap esik, úgy a heti 
szállítás időpontjáról a lakosságot hangos híradó útján kell tájékoztatni. 

 
2. A közszolgáltató által összegyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló hulladék 

lerakóhely: Egri Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer átrakó állomása 
 
 

 
3.sz. melléklet 

 
A szolgáltató szállítóeszközéhez, szilárd hulladék 

elszállításához rendszeresített gyűjtőedények   2010. évi díjszabása 
 

Edényzet megnevezése Ürítési díj  
Ft/alkalom 

60     literes űrtartalomnak megfelelő edényzet (Ft/db)   210.-Ft   
60     literes zsák ( nem szelektív) (Ft/db)  250 Ft 
120   literes gyűjtőedény    300.-Ft 
240   literes edényzet   540.-Ft 
1100 literes konténer   2.990.- Ft 
4-5 m3 konténer 10.220.-Ft 
 
A díjak az Áfá-t tartalmazzák! 
 
 
A fenti árak magukba foglalják a szállítás, elhelyezés, kezelés és ártalmatlanítás költségeit, 
valamint évi egy alkalommal a lomtalanítási munkák költségeit is. 

 
 


