VII. sz. melléklet
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi víz- és szennyvíz szolgáltatási díjakról szóló 17/2011. (XII.02.)önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés kapott felhatalmazás alapján,
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti a 2012. évi víz- és szennyvíz szolgáltatási díjakról szóló 17/2011. (XII.02.)
önkormányzati rendelet.
2. §
Ez a rendelet visszamenőleg 2012. január 1.-én lép hatályba

Ludányhalászi, 2012. február

Kovács Imre sk.
polgármester

Kereszti Márta sk.
jegyző

Rendelet kihirdetve!
Ludányhalászi, 2012. február 10.

Kereszti Márta
jegyző

Indokolás
az 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Általános indokolás
Az Országgyűlés 2011. december 30-án megalkotta – hatályba lépett 2011. december 31.
23.00 óra – víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt (továbbiakban:
víziközmű törvény).
A törvény hatályon kívül helyezte az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény ( a továbbiakban: ártörvény) azon rendelkezését, amely az eddigiekben felhatalmazta
az önkormányzatokat az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá
az önkormányzati tulajdonú vízközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás
és kezelés díjának meghatározására.
Az ártövény ezen rendelkezései 2012. január 1-től nem alkalmazhatók. Mindezek alapján a
vonatkozó helyi rendeleteinket hatályon kívül kell helyezni, mivel nincs felhatalmazó
rendelkezés a jogszabályalkotásra.
Részletes indokolás
a rendelet 1.§-ához
A helyi rendelet a 2012. január 1. napjától jogszabályi felhatalmazás nélküli helyi rendelet
hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
a rendelet 2.§-ához
A helyi rendelet hatályba lépését rendezi.

Tájékoztatás
előzetes hatásvizsgálat eredményéről az 5/2012. (II:10.) önkormányzati rendelethez

I.

A jogszabály megalkotásának szükségessége

A rendeletet hatályon kívül helyező jogszabályt azért szükséges megalkotni, mert megszűnt a
felhatalmazás, amely alapján az Önkormányzat a díjak megállapításáról rendelkezhetett. A
jogalkotás elmaradás esetén az önkormányzati rendelet ellentétes lesz a magasabb szintű
jogszabállyal.

II.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet – tervezetnek közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.

III.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek

A rendelt-tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt
nem igényel.

IV.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

V.

A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendelt-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

