
SELLYE VÁROS ÖNKORMANVZATA KéPVISELÖ-TESTÜLETéNl!K 

J/]9!)6.flJ.J9,) C!L rerulel!!I!! 

a M� srilártlt.ullq4ék amwn1Jit.bériH. p. eJmUlitástfrOl · 

l!Gl'!IÍ!,GES SZI/kKGZETBENA lfJ/1997.(Xll.lll) éso !J/1998.(IV.JO.), 211999. (1. 28) u .. a 

2412002. (}(11. 11.) sz. órri«tntt�ar/ ll'endelcteldtd

Sellye VárOfl Önkmmányzatinak K.ópviscló-lcstülete - l.IZ egyes helyi J«lzw.o�ok 
� �bevéU!léról J!lZÓló 1995. évi XLII. 'IV. 2. §.-ban kapott fulha.ulmazás rilitpjim �a 

köztiszta.M1g é<: " telepl.llés tiszltts(lg clóscgliér;e éniekr.!bcn llJ\ alábbí rendeletet lill::otja. 

1. §. 

(l) Arerulclethetá.lya Sellye Vár()f; ltözigazgalási bcltcrilletmt.erjedld.
' 

(2) A beJfutülctcn az ingatta'll fb}(.11 rendelkezni jogosultra (t11la,jdc:mM, bérló, kezeló,,
hnll.2tiA16, haumiélvezéí továl>biakban: 1n1ajdonos) Wrjed ki a rendelet bafályit.

(3) A :r11nddet alkahnll2Asil.ban települési sl'-i)i\nfüullaclék az ingall;mon ketetke1.ó háztartési
és E:g)'éb liZlhlrd halmazátlapotú vl��mmidt an� a vc,?.élyea hulladék; a :tadiottl:tiv 
lmDadQk és az épitési tönn• kivételével.

(211999. o:. 21. ) sm. r.)

A ldizu.olpltaeá• mogs.urvedSC!l 

2..§. 

(1) A rdeptl/Mi n.ll.6nlln.dl.a4élt eba:Allltb6r11 b ella�be Rt1flpe l'bf11t
()»ll.0T1nányzata. 199!J. )lllfi141' 1461 .2009. tlec.cmber $1-ig $%616 �lldht kiJI a 

w,plgdllaz6Jtt !'qpJ/ �-"'-

(24f200Z. om. u .. ) n. hhd. 1. f-•> 
..A n.oleál!atád mll! Qef'll!?!ftt": 'Duua--J>r.h.•ai � l'*-U.ditkgadá�ll Kft.

Sdptrir" 

(J) A st.ofgdlt!IJ6 lc/Jlda a jogn.obdlJtokl1ak mCfde/éUI a:,elllétn.d/Jlrtl' jb111ÚJ'OI, a 

rouJel'ftlbon fot:Mll """1111® á1t tulllfitiono1tolc tekútl.dúbr:n 4 · 111.eméinllJ/itást
reAdst•t:sfl,._, hl!d qy alktJl,o,,,,..tü el.,ifgt!znl, e#UU!k illllpon(/ból t(jjéltQ%1atnl o. 

W0$1tdgot. 
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A kOpl.lllgáliatárt ._. 
l.f. 

(1) A tulajdonos kt!tcles 11 h�9bim kel� hulládékcn az e célra alkalm11.1> JCMbvány
t/wolóedényben,. wgy -tri�• miiaQYaprikhan 6ss:r.egyi.1jteni., a tárolóe<ténvt a 

�t.6 á'ltal megállapllnff :napon, az inaatlan elé hclyezní olyan mód(Jn, hbgy ll2 a
kQz(N éli gyalogos forgalmat ne 11kad6ly(l1%3, \llllamint a @miét el11zálti'láiiát követáen. a 

�óedényt a közlerülctrol h11ladéktalanu1 d!l7Jílllbini.

(211999. (J. 28..) 811'. i' .) 

f'' A flel1' 1111<� c"f/6'4 .nol,edld lrt:l.1'11/J/J, lrli""'4 iftlltlri'iq (lfleié/lef• 4 i'mllfMilJlllJ tl. 

111.t:111ttauHlltó.d 1'0/JJ11 nteg"14pollb fllilp}IA ••égt}. -
(.3) A tul/.fitl.onos k8telM o $Z.O/gdllttllsr l§dnpbe venni, ezen tú1Jiren6en a szert11.lt

�l é • ltljaUlll RZ-hlelqf!lt tlh'tfnúf ellJel�blJI llq;/11 m1111t1. i11
gondaslwtlhar. Elll edtbeb a l1u11ad6k �k d�a ?.ooi . .Wre 2.286 Ft +
Áll Alrn3, 11113-tg dU-ft'IQ#. (34/lflfJJ. (KII. 11. 2.§...aJ 

A dQ� a dQ lbd611I 11164a 
4.§. 

(l) A -=t116tsao:iillit� dl.j :nitlr.1.ékét. az önlct)11JJimyzal évente,. rendeletbei.1 é.Uap!1�1r. meg.

(2#/Zotil. (XH. IJJn. 811l.r; J.§,-a)

„(2) 20b;J. Wt"e a dQ 1111fni;ke mapnsana#.yek� 7SFt+ ÁF�s"

„(3) zooz. � a d(I �ke a ...,,. lalu\1 wgán n.91�16 lw.Jylfiég, k&.01.lt, hrtitminy 
e..,... l.750Ft+ A.:FAl-3." 

„(4) 2003. M.. a 4(1 lllért61w _....�. 1nííanyaguált elsmJlftása eHllht 130 Ff + 
ÁFNdt,." . · 

(2/1�!118. (l. 28.) s�. r.) 
(S) M4{:�J' tulqjtlo11üon dlI6 ""1.4s eiteláben o. 1r•t�tlo„at1 ntentu 11 dfi Jl'/.f1ttse 

alól Mentes lot.Ylbbá 11dljjiz.eJétitJ11/ál a ne,m Nflll:hrKZ.emély tubfidrm.6.lion lé!>(; 1.akb
bér/Ifja ' 

(6) .Nt. Önkonnimy.M � 1n&aslmkiúréli$ � ldegenfOigll)nri Bizottságli évomte egy
alkalommal önál16 napjxcmti pont keretében ál1ekinti a szemétsztnít$ helya:1tt. 



Záró .a-a- rendeJkede<elt 

S.§. 
(l) A rendeletben foglaltak bctarllísat a J>oJgármesteri HíV$tal Epl'lisl és V�osiW>meltetésí 

�Y és a kö�-fclilgyeló ellen6m.

(2) A jelen :nindaletben foglahak :megszegése J:ötclczO umnétszállibis jgén�élének
elmuh.sztás'l" �k 11lÍJlÓ$ül. smely 10.000,• Ft..íg rerjed6 pénzbírsá�al 
s6.jthat6. 

. . 

(3) A szab(llysértési elj/irás ld'olytatásG a sell:yei. Polgám1esteri Hi'llata1 ltatásk6i:tlbe tartozik

(4) Jl'iknt n:ndell!t 1996. má!:cius Dl·én lép hatályba, ezzel �ejllleg hatályát ves.d a 

JUlaerliletek �l. ,,,;lamídt az állatok llntlísáról iw.ó1ó 3/J!)76;(XJJ.07_) sz. 

Tanács tende1etat kiegé&l!:l.16 2/1 !lRO .(X.29 _) 52.. Tanácsrendelet

Dr. Fekete OOa sk. 
jegyd . 

Dr. Fel�eu: Gé1A sk. 
jegyző. 


