
 1 

Előterjesztés 
 
Tárgy: a köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. január 1. napjától hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. 
Egyidejűleg hatályát vesztette,  a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény,  
amely felhatalmazást adott a helyi önkormányzatoknak a települési szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás díjainak meghatározására. 
Az új  törvény már nem ad felhatalmazást az önkormányzatoknak a díjak megállapítására. Ezt 
a hatáskört a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter 
kapta meg. 
 
A köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet határozta meg  a 
közszolgáltatás díjait. Fentiekre  tekintettel javasoljuk a rendelet díjmegállapítást tartalmazó 
rendelkezéseinek - a rendelet 11.§.(2) bekezdése és a rendelet melléklete -  

 hatályon kívül helyezését.   
 
 
Előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbi tájékoztatást adom: 
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet módosításnak társadalmi, 
gazdasági hatása nincsen. A települési szilárd hulladék gyűjtési díjának beszedésére 
változatlanul a szolgáltató jogosult és az továbbra is a bevételét képezi. 
b) Környezeti és egészségi következményei: nincs. 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítása nem jár az 
adminisztratív terhek változásával. 
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A rendelet megalkotása a helyi rendelet megalkotására szóló felhatalmazó 
rendelkezés hatályon kívül helyezése miatt szükséges. 
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi, személyi, szervezeti, tárgyi 
feltételek nem változnak, azok rendelkezésre állnak. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és 
a rendelettervezetet fogadja el. 
 
Tengelic 2013. január  

Tolnai Lászlóné 
jegyző 
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Tervezet 

 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2013. (…...) önkormányzati   rendelete 

a köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32 cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - az Önkormányzat és Szervei  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011(III.24) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró  Pénzügyi Bizottság véleményének 
kikérésével –a következőket rendeli el: 

1. § 
 
Hatályát veszti a  köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XII.10.)  önkormányzati  
rendelet  11.§.(2) bekezdése, a 11.§.(3) bekezdés harmadik mondata és a  melléklete. 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
  
 
Tengelic, 2013. január  
 
 
             Gáncs István sk.     Tolnai Lászlóné sk. 

  polgármester            jegyző 
 
 


