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SZULIMÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖTESTÜLETE 

10/2012.(XII.5.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatjs kötelező 
igénybevételéről szóló 13/2oo2.(XII.3o.) számú rendelet módosításáról 

1. §. 

A rendelet 9. §. 141 bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: · 

141 A közszolgáltatás díja az egységnyi díjtétel összege+ ÁFA, azaz: 216,7Ft +ÁFA, 
amely a gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja. 
A közszolgáltatási díjat 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. 

2. §. 

A rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Képviselőtestület a közszolgá\tatási díj megfizetését 2013. év folyamán valamennyi 
igénybevevő helyett közvetlenül kiegyenlíti a Szolgáltatónak. 

3. § .

. fii Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. 
napjától kell alkalmazni. · 

121 A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
131 2012. december 31. napjával hatályát veszti a 6/2012./V. l 4./ önkormányzati rende

let. 
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Kihirdetve: 2012. december 5. 
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„ Dr. Szilas Tamás 
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2. számú melléklet
a Szulimán Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. február 12-én 

18.oo órai kezdettel tartott ülésén készült jegyzőkönyvhöz

SZULIMÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 

2/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

A Szulimán Községi Önkormányzat Képviselötestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(3) bekezdésére tekintettel az alábbi rendelet alkotja 

!. §. 

A köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 13/2oo2.(XII.3o.) számú rendelet módosításáról szóló 
10/2012.(XII.05.) önkormányzati rendelet hatiilyát veszti. 

2. §. 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. december 31. 
napjától kell alkalmazni. 

Kihirdetve: 2013. március 5. � " /;; 
:Mozsgó, 2013; máreitts 5. 1:x V 

Dr. Szilas Tamás 
jegyző 

Dr. Szilas Tamás 
jegyző 


