
ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

képviselő-testületének 

6/2013. (III.13.) 
önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

12/2007. (VI. 8.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 
(2011.április 25.) 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított 
feladatkörében , a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. 
pontjában biztosított hatáskörében,a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
12/2007. (V.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a következő 
rendeletet alkotja. 
 

 
1. § 

 
/1/ Hatályát veszti a R. 15.§ /2/-/3/ bekezdése. 
 
/2/ Hatályát veszti a  R. 2. melléklete. 
 

    2.§ 
 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.március 11-i ülésén. 
 
 
Jánosi József         Jenesné Paróczai Erika 
polgármester         jegyző 
 

Záradék: 
 
Ezen rendelet 2013. március 13-án kihirdetésre került. 
 
        Jenesné Paróczai Erika 
            jegyző 
 

 

 

 

 



 

a 6/2013.(III.13.) önkormányzati rendelet indoklása 

 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
12/2007. (VI. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Általános indoklás 

 

Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatat 2013. január 1-jétől a hulladékokról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) szabályozza. Az új Htv. hatályba 
lépésével alapvetőbb változás állt be a hulladékgazdálkodási díjat érintően, amelyet 2013. 
január 1-jétől már nem a helyi önkormányzat, hanem miniszteri rendelet határozhat meg. A 
képviselő-testületeknek ezt figyelembe véve, hatályon kívül kell helyezniük a szilárd 
hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozást. 

 

 

Részletes indoklás 

 

1. §-hoz 

A közszolgáltatási díjra vonatkozó szabályokat a Rendelet 15 §-a szabályozza, a díj mértékét 
a Rendelet 2. számú melléklete rögzíti. E két önkormányzati rendelkezés hatályon kívül 
helyezésre kerül. 

 

2. §-hoz 

A rendelet – figyelembe véve, hogy a Htv. új ár-megállapítási előírásai 2013. január 1-jétől 
hatályosak – a lehető leghamarabb, a kihirdetést követő napon azonnal hatályba lép, és miután 
beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a törvény erejénél fogva a hatályba lépést 
követő napon hatályát veszti. 

 

 


