IX. sz. melléklet
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról valamint a település köztisztaságának
fenntartásáról szóló többször módosított 14/2004.(XII.31.) rendelet
módosítására

Ludányhalászi
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-ában kapott
felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§ A helyi hulladékgazdálkodásról valamint a település köztisztaságának
fenntartásáról szóló többször módosított 14/2004. (XII.31.) rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 1.sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete
lép:

2.§ (1) A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit
2012. január 1-től kell alkalmazni
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és
a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Ludányhalászi, 2012. február

Kovács Imre sk.
polgármester

Kereszti Márta sk.
jegyző

Rendelet kihirdetve, 2012. február 10.
Kereszti Márta
jegyző

1. sz. melléklet
6/2012.(II.10.)önkormányzati rendelethez
1. sz. melléklet 14/2004.(XII.31.) rendelethez

1. A hulladékgyűjtés és kezelés egységnyi díjtételei:
1.1.
2012.01.01. – 2012.03.31-ig és 2012.10.01 - 2012.12.31.-ig
120 literes szabvány szilárd hulladékgyűjtő edény két heti gyakorisággal
történő ürítésének díja negyedévente: 1.584.-Ft+ÁFA/negyedév
1.2.
2012.04.01.-től - 2012.09.30.-ig
120 literes szabvány szilárd hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítésének
díja negyedévente: 2.406.-Ft+ÁFA/negyedév
1.3.

Rendszeresített köztisztasági zsák: 196.-FT/db+ÁFA/ zsák

2. Az Észak Nógrád Vízmű által végzett szennyvízszippantás és kezelés
(rendelet 5.§ (3) bekezdés) díja:
495.-Ft+ÁFA/m3

Indokolás
a 6/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Általános indokolás
Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. Törvény
196. §(2) bekezdése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény hatályba léptető
és átmeneti
„57.§ A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem
haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre
megállapított hulladékkezelési szolgáltatási díj legmagasabb mértékét.”
Ludányhalászi Község Önkormányzata a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
módosításáról szóló 19/2011. (XII.30.) önkormányzati rendeletével 2012. január 1-jei
hatálybalépéssel módosította a 2011. évben érvényes hulladékkezelési közszolgáltatási
díjtételeket.
Az önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért a
magasabb szintű jogszabállyal való összhang érdekében a hulladékkezelési közszolgáltatási
díj ismételt módosítása, és a 2011. évi díjtételek visszamenőleges, 2012. január 1-jétől történő
visszaállítása szükséges.
Részletes indokolás
a rendelet 1. §-ához
A közszolgáltatási díj mértékét a Rendelet 1. számú melléklete rögzíti. A Rendelet 1. számú
melléklete helyébe jelen módosító rendelet melléklete lép.
a rendelet 2. §-ához
A rendelet visszamenőleg, 2012. január 1-jén lép hatályba.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a 6/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

I.

Jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. Törvény
(továbbiakban: módosító törvény) 196. § (2) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény hatályba léptető és átmeneti rendelkezések alcíme a következő
57. §-sal egészült ki:
„57. § A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem
haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre
megállapított hulladékkezelési díj legmagasabb mértékét.”
Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a módosító törvény kihirdetését és hatályba lépését
megelőzően – jogalkotási hatáskörében megfelelően eljárva – megalkotta a 2012. évi
hulladékkezeléssel összefüggő közszolgáltatási díjról szóló rendelet, és ebben magasabb díj
került meghatározásra, mint a 2011. évi díjtétel, a fent hivatkozott módosító törvény előírása
értelmében újabb döntés szükséges, mely a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes díjtételt
módosítja.
II.

A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

A lakossági terhet és az önkormányzat költségei is csökkennek.
III.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Hatásai nem mérhetők.
IV.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi-, tárgyi- és pénzügyi feltételei

A polgármesteri hivatal személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.
V.

A rendelet környezeti és egészségügyi következményei

Negatív környezeti hatásként az illegális szemétlerakások megjelenése várható.

