
1(á[máncsa 1(özség Ön�mtányzat 9 /2005 (XI. 25 . .) számú ön�miányzati 
rende[ete 

)f. o/E.LP/PV LPsl SZJLJÍ_ (_j((])J-fl} LL)f.<JYÉ'l(
SZJÍ_LLÍ<T;fs(j(ÓL 

'Kjilmáncsa /?,jizségi Ön/?,prmányzat 1(éP'CJise(őtestü(ete a nu((aáéRgazáá(/?,páásró( szó(ó 2000. 
évi XLIII. 'Tu. 23. §-á6an k,apott fdnata(mazás és a 242/2000 (XII.23.) 1(pnn. renáefet 
a(apján a tefepülési szi(árá nu[(aáék, e(szá({ítását és annak, áíját az a(á66iak, szerint 
á((apítja meg: 

1. §. 

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás: a 
települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása, ártalommentes 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás. 

(2) A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását az 
Önkormányzattal kötött szerződés alapján a Kálmáncsa község teljes közigazgatási 
terliletén a Duna-Drávamenti Hulladékgazdálkodási Kft (a továbbiakban: DDMHG 
Kft.) 7900 Szigetvár, Szabadság u. 14. végzi. 

2. §. 

(!) Kálmáncsa község közigazgatási területén a DDMHG Kft. a hulladékszállítást 
havonta kétheti alkalommal, szerdai napokon, 7.00- 19.00 óra között végzi. 



(2) 'Kálmáncsa község közigazgatási területén - 214 gyüjtőedény figyelembevételével 
- a hulladékkezelési közszolgáltatás 2008. évi díja 1.029.340.- Ft + ÁFA, azaz 
havi 85.778.- Ft+ ÁFA, amely havi díj a gyüjtőedény havi két alkalommal történő 
ürítését foglalja magába. 

(3) Számlázás havonta utólag, a számviteli törvény előírásainak megfelelően történik 
az Önkormányzat felé egy összegben. 

(4) Kálmáncsa Község közigazgatási területén fekvő lakás vagy lakás céljára szolgáló 
egyéb helyiség tulajdonosa, birtokosa vagy használója köteles a közszolgáltatást 
igénybe venni. 

(5) Kálmáncsa Község Önkormányzata a költségvetéséről szóló rendeletében 
rendelkezik a közszolgáltatás díjának a lakosságtól való átvállalásáról és annak 
mértékéről. 

3. §. 

(1) E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző 
gondoskodik. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejüleg az Önkormányzat 10/2004. (XII.01.) sz. 
önkormányzati rendeletének 13.§.(2) bekezdése („A szolgáltató a háztartási 
hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodás szerinti 
gyakorisággal - kéthetente, minden páros hét hétfói napján reggel 6. 00 órától -
zártrendszerú kukásautóval végzi, az 1. számú melléklet alapján."] és a 15. §. (3) 
bekezdése ("A szolgáltatási díj mértéke 2005. évben 773396 Ft+ÁFA. "]hatályát 
veszti. 

Kálmáncsa, 2005. november 24. 

Nagy Józsefné sk. 
polgármester 

Dr. Kálmán László sk. 
körjegyző 

A rendelet kihirdetve: 

Kálmáncsa, 2005. november 25. 

Dr. Kálmán László sk. 
körjegyző 

'
Módosította a 4/2007. (Xl.29.) rendelet. Hatályos: 2008. január l-től. 


