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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

2016. július 26-i ülésére 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékokkal 

kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 5/2012. (III.13.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A hulladékgazdálkodásról jogszabályok változása miatt szükséges módosítani a települési 

hulladékgazdálkodásról szóló hatályos önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet).  

  

I. A Ht. rendeletalkotási tárgyköröket érintő alábbi rendelkezéseiben 2016. április 1. napjától 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elnevezés önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladatra, a közszolgáltató elnevezés pedig Koordináló szervre módosul, ezért a rendelet 

vonatkozó szakaszait módosítani szükséges:  

 - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elnevezés helyett az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat elnevezést kell tartalmaznia a rendelet közszolgáltatási 

szerződés megkötésére és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátására 

vonatkozó szakaszain.  

 -  A közszolgáltató elnevezést Koordináló szervre szükséges módosítani a rendeletek 

közszolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatos szakaszaiban.  

 

II. 2016. április 1. napjától módosultak a Ht. 35. § (1) bekezdésében meghatározott 

rendeletalkotási tárgykörök.  A rendeletalkotási tárgykörök között nem szerepel a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó rendeletalkotási felhatalmazás, ezért a rendelet ezen tárgyú 

szakasza hatályát veszti.  



A fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi rendelet-

tervezet elfogadását. 

 

Kétpó, 2016. július 25. 

 

 

 Keresztes Péter Pál 

             polgármester 

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (…….) számú önkormányzati rendelete 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékokkal 

kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 5/2012. (III.13.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

Kétpó Önkormányzatának Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés  

pontjaiban és a 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a települési hulladékokkal kapcsolatos 

közszolgáltatásokról szóló 5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)az 

alábbiak szerint módosul: 

 

1.§Az Ör. 4. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

  „Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása,igénybevétele” 

 

2.§ Az Ör. 4. § (1) bekezdésében a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe  „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép. 

 

3.§ Az Ör. 5. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

  „Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok” 

 

4.§ Az Ör. 5. § (1) bekezdésében a „helyi közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „az 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép. 

 

5.§ Az Ör. 5. § (2) bekezdésében a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép. 

 

6.§ Az Ör. 6. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató 

kötelezettségei”. 

 

7.§ Az Ör. 6. § (5) bekezdése törlésre kerül. 

 

8.§ Az Ör. 8. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

  „ Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi 

elemei” 

 



9.§ Az Ör. 8. § (1) bekezdésében a „hulladékkezelési helyi közszolgáltatás” szövegrész 

helyébe a „az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép. 

 

10.§ Az Ör. 8. § (2) bekezdés a) pontjában a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „az 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép. 

 

11.§ Az Ör. 8. § (3) bekezdés a) pontjában a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „az 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép. 

 

12.§ Az Ör. 8. § (4) bekezdésében a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „az 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép. 

 

13. § Az Ör. 9. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat díja” 

 

14.§ Az Ör. 9. § (1) bekezdésében a „hulladékkezelési közszolgáltatási díj” szövegrész 

helyébe a „az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat díj” szövegrész lép. 

 

15.§ Az Ör. 9. § (3) bekezdésében a „Szolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló Szerv” 

szövegrész lép. 

 

16. § Az Ör. 11.§ címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat alá nem tartozó települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások” 

 

17.§ Az Ör. 11. §-ában a „hulladékkezelési közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „az 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép. 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. július 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

 

Kétpó, 2016.július 25. 

 

 

 

 

Keresztes Péter Pál   dr. Enyedi Mihály  

polgármester                                                                                            jegyző 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


