
Siklós Város Önkormányzatának 
25/2008. (XII. 19.) rendelete 
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a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsol6lt�j) 
közszolgáltatásola-ól szóló 1112004. (III. 31.) számú rendelet módosításáról /C /'"-·· 

Siklós város képviselő-testülete a helyi önkom1ányzatolaól szóló 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban: Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a a közterületek tisztán 
tartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 
szóló rendelet (továbbiakban „R") módosításáról a következőket rendeli: 

1.§ 

A „R" 2. § ( 4) bekezdése az alábbiak szerint változik. 

A települési folyékony hulladék összegyűjtését és elszállítását Megyeri Péter és Sárközi Zoltán egyéni 
vállalkozók és a Komjáti Kft. végzi, a települési folyékony hulladék leürítő hely üzemeltetését a 
PRIZMA Hulladékhasznosító Kkt. végzi szerződés alapján. 

2.§ 

A „R" 12. § 1. pontja az alábbialc szerint változik. 

1. a családi házas lalcóterületeken egy és kettő fős háztartás esetén minimum 1 db 70 literes 
hulladékgyűjtő edénnyel, több fős háztartás esetén ingatlanonként minimum 1 db 110 literes 
hulladékgyűjtő edénnyel, 

3.§ 

A „R" 1. számú mellékletének helyébe a következőket rendelkezés lép: 

LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DÍJMEGHATÁROZÁSA: 

70 literes edényzet díja: 
105.-Ft +Ara I ürítés 

110 literes edényzet díja: 
151.-Ft +Áfa/ ürítés 

240 literes edényzet díja: 
329.-Ft+Áfa /ürítés 

770 literes edényzet díja: 
1.057.-Ft +Áfa/ ürítés 

1100 literes edényzet díja: 
1.510.-Ft+ Áfa/ ürítés 

2. 730.-Ft +Áfa/ n.év 

3.926.-Ft +Áfa/ n.év 

8.554.-Ft +Áfa/ n.év 

9.161.-Ft +Ara 1 hó 

13.087.-Ft +Áfa/ hó 

„1. számú melléklet 

3.276.-Ft / n.év 

4.711.-Ft/n.év 

10.265.-Ftln.év 

10.993.-Ftl hó 

15. 704.-Ft /hó 

Folyékony hulladékkezelő-telep üzemeltetési díja: 675.000.- Ft/ hó+ 20 %Áfa 
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Folyékony hulladék leürítési díja: 157.-Ft. +Áfa I m3 

KERESKEDELMI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DÍJMEGHATÁROZÁSA 

110 literes kuka típusú edényzet egyszeri ürítési díja: 342.-Ft. +Áfa/ ürítés 

1100 literes BOBR típusú edényzet egyszeri ürítési díja: 2. 673.-Ft. +Áfa/ ürítés 

Konténeres hulladékgyűjtés 4,2 m3 űrtartalommal: 12.561.-Ft. +Áfa/ forduló 

Regisztrált hulladékgyűjtő műanyag zsák díja: 283. -Ft.+ Áfa/ db 
(a zsák árában az elszállitás költsége is szerepel) 

A FOLYÉKONY SZENNYVÍZ SZÁLLÍTÁSÁNAK ÉS GYŰJTÉSÉNEK DÍJA: 

lakossági díj csatornázatlan területeken: 
lakossági dfj csatornázott területeken: 
közületi díj: 

680.- Ft/ 1113 
868.- Ft! m3 
868. - Ft/ 1113 

leürítés díja: 157.- Ft.+ Áfa/ 1113 
A szennyvízszippantó gépkocsitól számított 20 méternél távolabb lévő szennyvíztárolóból 
történő szivattyúzás esetén 51113-enként 300 .-Ft felár számítható fel. 

Csatomázatlan területek: 

Aradi u„ Árpád u„ Asztalos J u„ Bartha Af. u„ Basarét u„ Batthyány u„ Berzsenyi u„ Deák F. u„ 
Dráva köz, Gerencsér S. u„ Gordisai u„ Gyár u„ Hunyadi u„ József A. u„ Kálvin u„ Kassai u„ 
J(orvin 0. u.; Afag:/ar 1L; }l{rJ/0111 u„ Petőfi S. u., PozsonJ;i u., �Rákóczi F u., Rozniaring u., Sáros 
u„ Simon B. u„ Szársomlyó u„ Széchenyi u„ Szent István tél; Sziklai u„ Tapolca köz, Tavasz u„ 
Vajda J tél; Váralja u„ Vasút u„ Vasvári u„ Vörösmarty u„ Zombori u„ Baross G. utca páros 
oldal 6-38„ páratlan oldal 11-99„ Felszabadulás utca páratlan oldal 53-61„ és 87-97., Gyűdi út 
páros oldal 4-16„ Iskola u. páros oldal 2-10„ páratlan oldal 1-21„ Kanizsai D. utca páros oldal 
2-8„ páratlan oldal 5-17., Kossuth tér 9-14. 

Gvűdi városrész: Arany J u„ Járó P u„ Kossuth L. u„ Pécsi u„ Tenkes u„ Vujicsics T. u., Radnóti 
Mu. 

Siklós Város Önkormányzatának inert hulladék kezelőtelepén elhelyezendő hulladékkezelési 
díjak: 

500.-Ft+ÁFA/m3 „ 

4.§ 

Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, 

Dr.M[��nos 
po!'&�i:!�ster 

Elfogadva: 2008.december 18. 
Kihirdetve: 2008. december 19. 

Qlf--)J 
;Nádoriné dr. Rohi Éva 

jegyző 

G�. 
Nádoriné dr. Rohi Eva 

jegyző 


