
Kétpó Község Önkormányzata Polgármesterétől 

5411 Kétpó,Almásy tér 1. Tel.:56/333-294. 

ELŐTERJESZTÉS 

a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról  szóló 5/2012.(III.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Közlöny 2012. november 30-án megjelent 160.számában kihirdetésre került a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.)mely 2013. január 1-jén 

lép hatályba,ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 

évi XLIII. törvényt. 

A Ht. 88.§(3) bekezdés b) pontja és 91.§-a tartalmazza 2013. évre a szilárd hulladékra 

vonatkozó hulladékgazdálkodási díjak megállapítására vonatkozó szabályokat. Ezek szerint 

2013. január 1-jét követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítására jogosult miniszter állapítja meg 

rendeletben. 

A fentiekre tekintettel a teleülési önkormányzatok hulladékgazdálkodási díj megállapítására 

vonatkozó rendeletalkotási felhatalmazása 2013. január 1-jét követően megszűnik, a Ht. 

hatálybalépését követően díjat megállapítani önkormányzati rendeletben nem lehet, a már 

korábban 2013. évre megállapított díjakat január 1-jével hatályon kívül kell helyezni. 

 

A rendelkezések alapján javaslom a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról  

szóló 5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, a fentiek alapján az előterjesztést vitassák meg és fogadják el a 

rendelet módosítását. 

 

Kétpó,2013. január 25. 

                              

                                                                                                        Boldog István 

                                                                               polgármester 



A Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2013. (...) önkormányzati rendelete 

a  települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról  szóló 5/2012.(III.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Kétpó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

  

1. § Hatályát veszti a   települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról  szóló 

5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet 5.§(3) bekezdése. 

2. § Hatályát veszti a   települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról  szóló 

5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. 

 

3. § Hatályát veszti a   települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról  szóló 

5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdése. 

 

4. § Hatályát veszti a   települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról  szóló 

5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete. 

 

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  

  

Kétpó,2013. január 25. 

 

Boldog István        Dr. Szűcs Attila 

polgármester                jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2013……………… hó ……. napján. 

 

 

         Dr. Szűcs Attila 

            jegyző 

 


