
KISMÁNYOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2008. (XU.16.)számú 
rendelete 
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a köztisztaság fenntartásáról szóló 6/2004.(VI.7.) számú rendelet 

módosításáról 

Kismányok község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az árak megállapításáról" szóló, 
módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján „A köztisztaság 
fenntartásáról szóló" 6/2004. (Vl.7.) számú rendeletet (a továbbiakban Ktr.) az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. §. 

A Ktr. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 

2. §. 

(1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kismányok község Önkormányzatának 15/2006. 
(Xll.22.) számú rendelete hatályát veszti . 
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KOVáCS Péter - "·�".?..�J�;�Y,0-.. imo,.n · 1 · 
e.főjegyző polgármester 

A rendelet 2008. december 16.-án kihirdetésre került. 

Kismányok, 2008. december 16. 

\"'. ·· C)üLcc. . 
Kovács Péter -----...:_ 

e.főjegyző 
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I. sz. melléklet 

KISMÁNYOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ
TESTÜLETÉNEK 

12/2008. (XII. 16.) sz. 
rendeletéhez 

„2. sz. melléklet 

KISMÁNYOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓ
TESTÜLETÉNEK 
6/2004. (VI.7.) sz. 

rendeletéhez 

1. Az önkormányzat közigazgatási területén a háztartási hulladék gyűjtése és elszállítása az 
önkormányzat által szervezett - a BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. Pécs (címe: 7632. 
Pécs Siklósi u. 52.) által végzett - köztisztasági közszolgáltatás útján történik. 

2. A szolgáltatási díjak mértéke 2009. 01. 01-től 2009. 12. 31-ig: 

a) Lakossági szolgáltatási 
díj 166.-Ft. +ÁFA 20 %/kuka/ürítés 
Ipari/közületi szolgáltatási 
díj 300.-Ft. +ÁFA 20 %/kuka/ürítés 

A képviselő-testület a díjat legközelebb 2009. december hónapjában vizsgálja felül. 

3. A szolgáltatás díját a szolgáltatást végző évente négy részletben, negyedévente utólag, a 
számviteli törvény előírásainak figyelembe vételével számlázza. A számlázott díjat a 
szolgáltatást igénybe vevő a szolgáltató részére a számla szerinti fizetési határidőn belül 
köteles megfizetni." 
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