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SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ
TESTÜLETÉNEK 

21/2011. (XII .. 28.) sz. rendelete 

2012 JAN 0 6. 
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a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a 
helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló 14/2004. (VI.30. ) sz. rendelet módosításáról 

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkonnányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, az 1995. évi LIII. tv. 46. 
§. (1) bekezdés c./ pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. ( a 
továbbiakban Hgt.) 21. § (!) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
242/2000. (XII. 23.) Konn. számú rendelet (a továbbiakban: R) rendelkezéseire figyelemmel 
az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ 
( l )A 14/2004.(VI.30.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 42. §. (3) bekezdése a következők 
szerint módosul: 

„(3) A tulajdonos köteles a szolgáltatást igénybe ve1mi, ezen túlmenően a szemét 
elszállításáról és a kijelölt szeméttelepen történő elhelyezéséről saját maga is 
gondoskodhat. Ez esetben a hulladék elhelyezésének díja 2012. évre 17 793,- Ft + 
ÁFA/tonna." 

(2) A Rendelet 42.§ (4) bekezdése a következők szerint módosul: 

„ (4) A szemétszállítási díj mértékét az Önkormányzat évente, rendeletben állapítja meg. 

a) magánszemélyek esetén 2012. évre a díj mértéke 140,-Ft +ÁFA/ürítés 

b) a nem lakás céljára szolgáló helyiség, közület, intézmény esetén 2012. évre a díj 
mértéke 

• 110 literes edény: 397 Ft + Áfa / ürítés, 
• 120 literes edény: 433 Ft+ Áfa /ürítés, 
• 240 literes edény: 866 Ft + Áfa / ürítés, 
• 770 literes edény: 3 096 Ft + Áfa / ürítés, 
• 1100 literes edény: 3 969Ft + Áfa / ürítés 

c) a matricás műanyagzsák elszállítása esetén 2011. évre a díj mértéke: 
• Közületi 346,-Ft +ÁFA/db. 
• Lakossági 346,-Ft +ÁFA/db. 

A Képviselő-testület a díjakat 2012. január l-től- 2012. december 31-ig vezeti be." 

2.§ 

Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és 2013. január l-jén hatályát veszíti. A 
képviselő-testület elrendeli jelen rendeletnek a 14/2004.(VI.30.) rendelettel történő egységes 
szerkezetbe foglalását és közzétételét. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 



Sellye, 2011. december 28. 
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A rendelet kihirdetve: 
Sellye, 2011. december 28. 
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