
.L.. számú melléklet
a Szulimán Községi Önkor111ányzat Képviselőtestülete 2010. nove111ber 22-én 

18.oo órai kezdettel tartott ülésén készült jegyzőkönyvhöz

SZ\JUMÁ.N KÖZSJ':GJ ÖNKORMÁ.NYZAT KÉcPVJSELÖTESTÜLETE 

6120 l O.(Xl.29.) ÖNKORMÁ.NYZATI rendelete 

a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló l 3/2oo2.(Xll.3o.) számú rendelet módosításáról 

1. §.

A rendelet 9. §. /4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
/4/ A közszolgáltatás díja az egységnyi díjtétel összege+ Á.FA azaz: 189,-Ft + Á.FA. 

amely a gyüjtőedényzet egyszeri lirítési díja. 
A közszolgáltatási díjat 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. 

2. §. 

A rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Képvisclőtestület a közszolgáltatási díj 111egfizetését 2011. év folyamán valamennyi 
igénybevevő helyett közvetlenül kiegyenlíti a 3zolgáltatónak. 

3. §. 

111 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január l. 
napjától kell alkalmazni. 

121 A rendelet kihirdetéséről a kö1jegyző gondoskodik. 
131 2010. december 31. napjával hatályát veszti a 8/2009./Xll.02./ rendelet. 

Szulimán, 20 l 0. november 22. 

,/ .. / / ��?;'.;;v_r.->,=:_':�7..c:::;:::;F.-
Bedi\ lstváh ,.„ 

polgármester 

Kihirdetve: 20 l 0. noyernbcr29„ 

Dr. Szilas Tamás 
körjegyző 

Dr. Szilas Tamás 
köijegyző 
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18.oo órai kezdettel tartott ülésén készült jegyzőkönyvhöz 

SZULIMÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

13/2008.(XIl.22.) rendelete 

a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás 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 ö;;szege +ÁFA, azaz: 204,-Ft +ÁFA, 

amely a gyüjtőedényzet egyszeri ürítési díja. 
A közszolgáltatási díjat 2oo9. január 1. napjától kell alkalmazni. 

2. §. 

A rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Képviselőtestület a közszolgáltatási díj megfizetését 2oo9. év folyamán valamennyi 
igénybevevő helyett közvetlenül kiegyenlíti a Szolgáltatónak. 

3. §. 

111 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2oo9. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

121 A rendelet kihirdetéséről a kfüjegyző gondoskodik. 
131 2008. december 31. napjával hatályát veszti a 1o/2oo7./XII.l7./ rendelet. 

Szulimán, 2008. december 15. 
/} e ·/) 

J;V? ? :C?,..·1.Lj .. .J.��· 
Bedő István 
polgármester 

Kihirdetve: 2008. decembqr 22. 

Mozsgó, 2008. dctember �2.. . 
'. Dr. Szilas Tamás 

körjegyző 

Dr. Szilas Tamás 
körjegyző 




