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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő–testületének
3/2013. (I. 16.) önkormányzati rendelete

a köztisztasággal, települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett
köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló

8/1996. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §–ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a köztisztasággal, települési szilárd
és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
8/1996. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
 
1. § A köztisztasággal, települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/1996. (VII. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) II. fejezet 6.
§ m) pontjában a „pihenés céljára használt egyéb helyiségekben és területeken…” egy „(ingatlanokon)” szövegrésszel egészül ki.
 
2. § (1) A Rendelet IV. fejezet. 15. § (2) bekezdése kiegészül a következő szövegrésszel:
 
„15. § (2) (... ingatlana), ahol belterületen kuka vagy konténer a gyűjtőedényzet míg azon kívül zsák a gyűjtőedényzet. A
külterületen és üdülőterületen élő állandó (Pilisvörösváron bejelentett lakcímmel rendelkező) lakosok kötelezően a közszolgáltató
által biztosított évi 52 db 120 literes zsákot, míg a külterületen és üdülőterületen ingatlannal rendelkező nem állandó lakos
személyek kötelezően a közszolgáltató által biztosított évi 25 db 120 literes zsákot kötelesek megfizetni (magánszemélyek
kommunális adója nyilvántartás alapján).”
 
(2) A 15. § (3) bekezdésében a szolgáltató elnevezése és címe az alábbiakra módosul:
 
„Saubermacher–Bicske Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 45.)”
 
(3) A 15. § (6) bekezdése egy új c.) ponttal bővül az alábbiak szerint: (7) bekezdése a következőkre módosul:
 
„15. § (6) c.) a szolgáltató által biztosított zsákot kell alkalmazni.”
 
(4) A 15. § (7) bekezdése kiegészül a következő szövegrésszel:
 
„15. § (7) (… a hulladékot elszállítani), valamint köteles elszállítani a szabványos zsákokban kihelyezett hulladékot, a járatnaptár
szerint.”
 
3. § A Rendelet 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
 
4. § E rendelet 2. sz. melléklete a Rendelet 3. sz. melléklete helyébe lép.

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2013. január 15.

 

                                     Gromon István                                                                 dr. Krupp Zsuzsanna
                                      polgármester                                                                                jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2013. január 16. napján.

Pilisvörösvár, 2013. január 16.

                                                                                                                                    dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                                                                                  jegyző
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1. sz. melléklet (a 8/1996. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete)

„1. sz. melléklet
 

1. Szemétszállítási díj mértéke kukaedény használata esetén:
HULLADÉK–
MENNYISÉG

NETTÓ ÉVES
DÍJ

BRUTTÓ ÉVES
DÍJ

60 l 13.416 Ft 17.040 Ft
110 l 24.596 Ft 31.240 Ft
240 l 53.664 Ft 68.160 Ft

 
 

2.      Szemétszállítási díj zsák használata esetén:
 

MÉRETE TÍPUSA NETTÓ BRUTTÓ

60 literes Saubermacher szürke zsák 264 Ft/db 335 Ft/db
120 literes Saubermacher szürke zsák 528 Ft/db 670 Ft/db
120 literes sárga zsák 24 Ft/db 30 Ft/db
120 literes zöld zsák 264 Ft/db 335 Ft/db

 
 
 

A szolgáltatási díjak évente a KSH által közölt fogyasztói infláció mértékével növekednek, minden év január 1-
jétől.”
 

2. sz. melléklet (a 8/1996. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete)

„3. sz. melléklet

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS JÁRATTERVE

 
Hétfő:
Gyűjtés hulladéktömörítős járművel
 
Szegfű u. – Táncsics M. u. – Táncsics köz – Horgász köz – Mátyás u. – Pozsonyi u. – Nagyváradi u. – Vasút u. –
Vasút köz – Attila u. – Fürdő köz – Fürdő u. – Orvosi rendelő – Görgey u. – Klapka u. –Klapka utcai lakótelep –
Knézich u. – Deák u. – Ponty u. – Pisztráng u. – Amur u. – Keszeg u. – Fogas u. – Csuka u. – Kárász u. – Harcsa
u. – Seregély u. – Gólya u. – Sirály u. – Fecske u. – Sas u. – Budai N. A. u. – Vájár u. – Remetei u. –
Bányakápolna u. – Árpád u. (tolatós) – Szent János u. – Tó u. – Kandó Kálmán u. – Munkácsy M. u. – Tompa M.
u. – Kápolna u. – Barackos u. – Áfonya u. – Petőfi S. u. – Petőfi köz (kuka kihúzva Szent Erzsébet u.-ra) –
Szőlőkert köz – Csokonai u. – Vörösmarty u. – Jókai u. – Szent Erzsébet u. – Szent Erzsébet köz (tolatós) –
Szent Erzsébet Otthon – Árpád u.– Fő u. (Piliscsaba felé) – Dózsa Gy. u. – Hősök tere – Bem u. – Solymári u. –
Széchenyi u. – Gesztenye u. – Rákóczi u. – Régitemető u. – Szent István u. – Semmelweis u. – Szikla u. –
Barackos u. – Zöldárok u. – Liliom u. – Áfonya u. – Mandula u. – Tó-dűlő u. – Horgászsor u. – Rákóczi u. –
Orgona köz.
 

PÉNTEK
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Péntek:
Gyűjtés hulladéktömörítős járművel
 
Őrhegy u. – Piliscsabai u. – (Ásványházak) – Fő u. páros oldal – Budai u. páros oldal (Mol kútig) – Ady E. u. –
Bányató u. – Alkotmány u. – Csalogány köz – Orgona köz – Szabadság u. – Kisfaludy u.
Mária u. – József A. u. – Szent Flórián u. – Lévai u. – Lévai köz – Béke u. – Törökkút u. – Városház köz –
Károly u. – Hold u. – Zöldfa u. – Makkos u. – Derű u. – Ivó u. – Völgy u. – Pinty u. – Sas köz – Fogoly u. – Imre
u. – 10-es út melletti üdülőterület utcái – Piliscsabai út viadukt után – Görbe u.– Retek u. – Szt. Imre u. –
Kölcsey u. – Vajda J. u. – Budai u .– Ipartelep u. – Szt. László u. – Liszt F. u. – Csendbiztos u.  – Egressy B. u. –
Erkel F. u. – Arany J. u. – Tűzoltó u. – Bartók B. u. – Honvéd u. – Kodály Z. u. – Akácfa u. – Major u. –
Szőlőkert u. – Eperjesi u. – Eperjesi köz – Lőcsei u. – Iskola u. – Templom tér  – Templom téri iskola  – 
Hunyadi köz  – Kálvária u.  – Vásár tér – Gimnázium – Iskola köz – Kossuth L. u. – Kossuth köz. – Puskin u. –
Pacsirta u. – Ohmüllner M. u. – Nagy I. u. – Freiäcker u. – Mindszenty u. – Vágóhíd köz – Vágóhíd u. – Diófa u.
– Határ u. – Rózsa u.– Nyár u. – Szabadság u. – Dobó I. u. – Dugonics u. – Szondi u. – Hunyadi u. – Zrínyi u. –
Bocskai u. – Polgármesteri Hivatal – Csobánkai u. – Madách u. –  Tövis u. – Krautland u. –  Báthory u.  –
Postakert u. – Béke u. – Réthy Z. u. – Görbe u.”
 

 


