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.a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 13/2003. (Xl.28.) sz. Kt. 
rendelet módosításáról. 

Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselö-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. tv. 23. §.,és 25.§. (1)-(3) bek. felhatalmazása alapján, valamint az 1995. évi 
XLII. Törvény előírásainak megfelelően a települési szilárd hulladék-kezelési 
közszolgáltatásról szólól3/2003. (XI. 8.) sz. Kt. rendelet (továbbiakban: R.) !. sz. mellékletét 
a következőképpen módosítja: 

1.§ 

A R. 1. számú melléklet helvébe a következő rendelkezés lép 

1. számú melléklet a13 12003. (Xl28) rendelethez 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja (közszolgáltatási 
szemétdíj) a 2011. január l-től 2011. december 31-ig terjedő díjfizetési időszakra 

1 .) A közszolgáltatási feladatok ellátására kizárólagos jogosultsággal rendelkező 
Közszolgáltató: 

DÉL-KOM Dél-dunántúli K.ommunális Szolgáltató Kft. 
7632 Pécs, Siklósi út 52. 

2.) A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésének helye: 

a./Szentkatalin közigazgatási területének Szentkatalin és Karácodfa településrésze 

b./Képespuszta településrész vonatkozásában havi egy alkalommal 

3.) A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésének módja: 

- 2.)a./ vonatkozásában hulladékgyű,jtés kéthetente egyszcr,tömörítős járművel 

A hulladék ártalmatlanítása és elhelyezése a .HIOKOM 
Környezetgazdálkodási Kft. Görcsönyi Hulladéklerakóban. 

- 2.)b./ vonatkozásában konténeres ürítés 

4.) A rendszeresített gyűjtőedény-egység alapján esedékes havi közszolgáltatási díj: 
36 db szabvány edény x 26 ürítés x 189,-Ft + .ÁI? A = .176.904,-Ft +.ÁFA/év, ami 
14.742,-Ft +.ÁFA/hó 
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5 .) Díjfizetési feltételek: 

Az önk01mányzat havonta számla ellenében megfizeti a hulladékszállítás díját a 
szolgáltatónak. 

Lakosságot nem terheli külön díjfizetési kötelezettség. 

2.§. 

(l) A rendelet ármegállapítása 20 ! ! .január 1 - 2011. december 31-i időszakra vonatkozik. 
(2)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szentkatalin Községi 
Önkormányzat a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 13/2003 .(XI.28.) 
sz. Kt. rendelet módosításáról alkotott 8/2009.(XI.20.) Kt. rendelete. 
(3)E rendelet 2011. január I-vel lép hatályba, rendelkezéseit attól a naptól kell alkalmazni. 

Szentkatalin, 2010. november 23. 
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polgármester 

Kihirdetve: 2010. november 23. 
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Kelenfiné Bari · Rita 
körjegyző 
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