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Előterjesztés 

 

a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló26/2006.(XII.31.) önkormányzati 

rendelet módosításának megtárgyalására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást Kétpó Község 

közigazgatási területén új szolgáltató végzi, a Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ( 

5400 Mezőtúr, Gorkij u.25.). A szolgáltató megküldte önkormányzatunk részére a 

közszolgáltatási szerződés-tervezetét, mely alapján a települési folyékony 

hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezete elkészült. 

 

Fentiek figyelembe vételével kérem az alábbi rendelet módosítási tervezet megvitatását és 

elfogadását. 

 

 

 

Kétpó, 2012. április 19. 

 

 

 

 

         Boldog István 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2012. (...) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladékgazdálkodásról 

 szóló 26/2006.(XII.31.) 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. § A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 26/2006.(XII.31.) önkormányzati 

rendelet 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 2. § d.) közszolgáltató: 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást 

Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ( 5400 Mezőtúr, Gorkij u.25.)  

végzi.” 

2. §  Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 8. § (2) A megrendelő tulajdonos a szennyvízszippantási és szállítási igényét 

bejelenti a közszolgáltatónak és megfizeti a közszolgáltatási díjat.”  

3. §  Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 8. § (3) A közszolgáltatás igénybevételéért a megrendelő (ingatlan tulajdonosa) 

2 165 Ft/m3+ÁFA díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak. „ 

4. § Hatályát veszti a rendelet 9. § (2) bekezdése. 

5. § Hatályát veszti a rendelet 11. §. 

6. § Hatályát veszti a rendelet 1. számú melléklete. 

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

  

Kétpó, 2012.  április 19. 

 

Boldog István        Dr. Gaszparjan Karen 

polgármester         jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012……………… hó ……. napján. 

 

 

 

         Dr. Gaszparjan Karen 

            jegyző 


