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SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12 /200J!>- (V. 11.) számú rendelete 

a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a helyi 
környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 

14/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendeletet módosító 32/2004. (XIL 15.) sz. rendelet 
módosításáról 

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, az 1995. évi LIIL tv. 46. 
§. (1) bekezdés c./ pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a 
továbbiakban Hgt.) 2L § (!) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
242/2000. (XIL 23.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: R) rendelkezéseire figyelemmel 
az alábbi rendeletet alkotja: 

L §. 
A 32/2004. (XII. IS.) sz. 1. §.-a következők szerint módosul: 

" . a hulladék elhelyezésének dija 2005. január l-től 2005. évre 2,630,- Ft + 
ÁFA/m3 ... 

2, §. 
A Rendelet 2. §-a a következő mondattal egészül ki: 

"2005. évre a díj mértéke magánszemélyek esetén 84,- Ft+ ÁFA/ürítés" 

2005. évre a díj mértéke a nem lakás céljára szolgáló helyiség, közület, intézmény esetén 
2.012,- Ft+ ÁFA/m3". 

2005. évre a díj mértéke a matricás műanyagzsák elszállítása esetén 150,- Ft+ ÁFA/db. 
A 2005. évre megállapított díj fizetésének kezdő időpontja: 2005. január l." 

3. §. -:.:::':'."'� 
Jelen rendelet 2005. Januá � hatályba, Képvis lit1liQf endeli jelen rendeletnek 
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