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Szalánta Községi Önkormányzat 
14/2008. (XII. 3.) önk. rendelete 
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a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról és annak ()" !J _,,,;? 
kötelező igénybevételéről szóló módosított 5/2001. (Xl. 1.) rendelete módosításáról úf\__ 

Bevez e tő 

Szalánta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település tisztaságának fenntartása és a 
települési szilárd hulladékkal összefüggő kötelező helyi közszolgáltatás szabályozása érdekében, az 
egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló módosított 5/2001. (XI. 1 .) önk. rendelete 
(továbbiakban: „R") módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ 

A „R" 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

2.§ 

A módosítás a „R" többi rendelkezését nem érinti. 

3.§ 

A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 11/2007. (Xl.28.) önk. 
rendelet. 

Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

Szalánta, 2008. december 1. 

Kelemen Zsanett s.k. 
vezető tanácsos 

a körjegyző megbízásából 

Kihirdetve: 

Szalánta, 2008. december 3. -......_ 
• lt.tl\� 
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Kelemen Zsan �1 �fi;!:J:s. 'li vezető tanácso 1-r, +�· *'. 

a körjegyző megbízá�bpl'r·11 (,rr . ,,· 
� .. , .„ .. -, - · ·  

Dunai Zoltán s.k. 
polgármester 



1. számú melléklet a 14/2008. (XII. 3.) önk. rendelethez 

A közszolgáltatás díjának megállapításáról és a díjfizetési időszakról 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének 2009. évi díja 

(1) A közszolgáltatással ellátott területen a komplex helyi közszolgáltatás igénybevételének díját 
az ingatlanon rendelkezésre álló gyűjtőtartályok számának a tartályok űrméretétől függő 
egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. 

(2) A rendszeres gyűjtésre rendelkezésre álló tartály ürítési díja: 

1db110 literes tartály heti kétszeri ürítésének díja: 110 Ft/ürítés+ 20% ÁFA. 

Szalánta, 2008. december 1. 
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