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Siklós Város Önkormányzatának :� 
19/2010. (.XII. 10.) számú rendelete .:d""� 1 

� 

a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal � 
kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1112004. (III. 31.) számú rendelet 

módosításáról 

Sildós Város Képviselő-testülete a helyi önkom1ányzatolaól szóló 1990. évi LXC. tv. 16.§ (1) 
bekezdésének, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: 
Hgt.) 23.§ felhatalmazása alapján Siklós Város Önkormányzatának a közterületek tisztán 
tartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásolaól 
szóló, 11/2004. (UI.31.) számú rendelet (továbbiakban „R") módosításáról a következőket 
rendeli: 

1. § 

A „R" !. számú melléldetében szereplő, Siklós Város közigazgatási területén keletkező a 
lakossági hulladékszállítás díjmeghatározása című részben 2011. évére meghatározott díjak a 
következők szerint alakulnak 

LAKOSSÁG! HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DÜMEGHATÁROZÁSA: 

70 literes edényze t díja: 
121.-F t +Áfa/ ürítés 

110 literes edényze t díja: 
17 4. -F t +Áfa I ürí tés 

2 40 literes edényze t díja: 
380.-Ft+/Ífa I ürítés 

770 !ireres edényze t díja. 
1.218.-Ft +Áfa/ ürítés 

1100 li teres edényze t díj a: 
1. 7 40.-Ft+ Áfa/ ürítés 

31 4 6.-Fí -: Áfa/ n.év 3.932.-Ft/n.év 

4.524.-Ft +Áfa I n.év 5. 655.-F t/n.év 

9.880.-F t + 4fa I név 12.350.-F t ln.év 

10.55 6.-F t +Áfa/ hó 13.195.-Ft/hó 

15. 080.-Ft +Áfa/ hó 18.850.-F t I hó 

2. § 

A „E" !. számú mellékletében szereplő, Siklós Város közigazgatási területén keletkező a 
kereskedelmi hulladékszállítás díj meghatározása című részben 2010. évére rneghatározoti 
díjak a következők szerint alakulnak: 

KERESKEDELMI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DÍJMEGHATÁROZÁSA: 

110 literes kuka típusú edényze t egyszeri ürilési díja: 
1100 li teres BOBR típusú edényze t egyszeri ürítési díja: 

383.-F t + /Ífa I ürflés 
2.994.-Ft + 4fa /ürítés 



Koriténeres hulladékgyűjtés 4,2 m3 űrtartalommal: 

Regisztrált hulladékgyűjtő műanyag zsák díja: 
(a zsák árában az elszállitás költsége is szerepel) 

3.§ 

Ezen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 

Dr. MaJ:/As János 
polgá�,ester 

Elfogadva: 2010. december 9. 
Ki.hirdetve: 2010. december 10. 

28095.-Ft +Áfa !forduló 

320.-Ft +Áfa I db 


