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a köztisztaságról, valanlint a telepiilési szilárd hulladékra vonatkozó 1' 
helyi közszoigáJtaüisról és annak kötelező igénybevételéről szóló• 

módosított 8/2002.(XII.l 2.) sz. rendelete módosításáról 

Bevezető 

Szilvás Községi Önkormányzat Képviselö-testll!ete a település tisztaságának fcnntarl:ásit és 
a települési szilárd hulladékkal össwfüggő kötelez/\ helyi közszolgáltatás szabályo;;;.ása 
érdekében, az egyes helyi közs:wlgáltatások kötele:<:Ö igényhcvételéröl st.616 
8/2002.(XII.12.) önk. rendelete (továbbiakban: „R") módosítására az alábbi rendcdetct 
alkotja. 

· 

1.§ 

A „R" 2. S7.. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§ 

A módosítás a „R" többi rendelkezését nem érinti. 

3.§ 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, az 1. számú mellékletében meghatározott. díjákal
2007. január 1-jéiöl kell alkalmazni.
K ihirdetésétill 11. körjegyzö gondoskodik. 

Szilvás, 2006. december 4.

Horváth Lászlóné dr. s.k, 
kö�jegyzö 

Kihil'detve: 

2006. december 5. 

Horváth Lászlóné dr. 
Köt:jegyzö 

Elnberovícs Dénes s;k.
polgármester 
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1. .<>zámú melléklet a 1012006. ()(//. 5.) sz.. önk. tendelethez.. 

A kö:zszolgáltatás díjának megállapításáról és a dfjji:zetési időszakról 

L§ 
A folcpOlésí szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének

2007. évi díja 

( l) 

(2) 

A közszolgáltatással ellútott területen a komplex helyi közszolgáltatás, igénybevételének
díját az ingatlanon rendelkezésre álló gyűjtőtartályok számának a tartályok ürméret�iöl 
f(\ggö egyszeri ürítési díjátlak és a:l tlrítések s;,>:ámának szorzataként kell megállapítani.'
Arcndszcrcs gyűjtésre rendelkezésre álló tartály ürítési díja:

1 db 1 1  O litere.s tartály heti egyszeri ürítésének díja: 163 Ft/llrítés + 20% ÁFA. 

2,§ 

A „R" 14.§ (5) bekezdése szerint díjfizetési időszak kezdete; ,2007. jan11ár 1.
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