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Siklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének � 

26/2011. (XII. 19.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról és a települési /? 
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendele� 

módosításáról 

Siklós Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) 
bekezdésének, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) 
23.§ felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet 2. § ( 4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A települési folyékony hulladék összegyűjtését és elszállítását Megyeri Péter és Kovács Levente 
egyéni vállalkozók, valamint a Komjáti Kft. végzi, a települési folyékony hulladék leürítő hely 
üzemeltetését a PRIZMA Hulladékhasznosító Bt. végzi szerződés alapján." 

2.§ 

A rendelet 1. számú mellékletében szereplő, a lakossági hulladékszállítás díjmeghatározása című 
rész, a kommunális szilárd hulladékszállítás pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DÍJMEGHATÁROZÁSA: 

„ 70 literes edényzet díja: 
· 130.-Ft + Áfa/ ürítés 3.380.-Ft + Áfa/ n.év 

110 literes edényzet díja: 
188. -Ft + Áfa I ürítés 4.888.-Ft + Áfa/ n.év 

240 literes edényzet díja: 
410.-Ft+Áfa /ürítés 10.660.-Ft + Áfa/ n.év 

770 literes edényzet díja: 
1.316.-Ft + Áfa/ ürítés 11.405.-Ft + Áfa/ hó 

1100 literes edényzet díja: 
1.880.-Ft+ Áfa/ ürítés 16.293.-Ft + Áfa/hó" 

3.§ 

A rendelet 1. számú mellékletében szereplő, kereskedelmi hulladékszállítás díjmeghatározása című 
rész helyébe a következő rendelkezés lép: 

KERESKEDELMI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DÍJMEGHATÁROZÁSA: 

„ 110 literes kuka típusú edényzet egyszeri ürítési díja: 

1100 literes BOBR típusú edényzet egyszeri ürítési díja: 

Konténeres hulladékgyűjtés 4, 2 m3 űrtartalommal: 

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

414.-Ft + Áfa/ ürítés 

3.234.-Ft + Áfa/ ürítés 

30.343.-Ft + Áfa/ forduló 

346.-Ft + Áfa/ db 



4. § 
A rendelet 1. számú mellékletében szereplő, folyékony szennyvíz szállításának és gyűjtésének díja 
című rész, lakossági és közületi díjmeghatározás pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

A FOLYÉKONY SZENNYVÍZ SZÁLLÍTÁSÁNAK ÉS GYŰJTÉSÉNEK DÍJA: 

„lakossági díj csatornázatlan területeken: 
lakossági díj csatornázott területeken (alapdíj és leürítési díj): 
közületi díj ( alapdíj és leürítési díj): 

5. § 

Ezen rendelet 2012. január!. napján lép hatályba. 

Dr. Mare�nos 
poigát�=s�rr 

Elfogadva: Siklós, 2011. december 15. 
Kihirdetve: Siklós, 2011. december 19. 

840.- Ft m3 

1.050.- Ft/m3 

1.050.- Ft/m3" 


