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DEMECSER VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2013.(II.15.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
 

A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) 

rendelet módosításáról 
 

 
A Képviselő-testület a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törv. 91. §. (2) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. 

pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 
1. § 

 
Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006. (II. 03.) 

önkormányzati rendelet 8. §.-a 
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 
 

 
 

Kiss Gyula sk.                             Barabás Jánosné dr. sk. 
polgármester            jegyző 
 

 
A rendeletet kihirdettem: 2013. február 15. napján. 
 

 
        Barabás Jánosné dr. sk. 

          jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
A 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 

 
 
I. Társadalmi hatás: 

A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 
 
II. Gazdasági hatás: 

A tervezet gazdasági hatása, hogy a lakosságot és a közületet egyaránt érinti, 
hulladékszállítás szolgáltatás díjtételeinek növekedése miatt nagyobb kiadás 

várható az előző évhez képest mindkét részről. 
 
III. Költségvetési hatás: 

A tervezetnek költségvetési hatása nincs. 
 

IV. Környezeti hatás: 
A kommunális hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása kiemelkedő 
fontosságú feladat környezetünk egészségének megóvása érdekében.  

 
V. Egészségi következmények: 
Egészségre ártalmas, járványügyi kockázatot jelent ha nem biztosított a 

hulladékok kezelése. 
 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 

VII. Megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Az önkormányzati rendelet megalkotására a magasabb szintű 
jogszabályokban előírásainak figyelembevételével kerül sor.  
Kötelező önkormányzati feladat a településen köztisztaság és 

településtisztaság biztosítása 
 
VII. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek: 
Nem igényel többlet feltételt 
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INDOKOLÁS 

 
A 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 

 
 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkezelési 

közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006. (II. 03.) önkormányzati 
rendelet 8. §.-a tartalmazza a közszolgáltatási díjra vonatkozó 
rendelkezéseket. A díjat eddig a települési önkormányzat képviselő-testület 

határozta meg.  
 

A 2013. január 1-jén hatályba lépet az új, a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény alapján a közszolgáltatási díjat a jövőben miniszteri 
rendelet fogja meghatározni. A miniszteri rendelet hatálybalépéséig a 

közszolgáltató a 2012. december 31.-én alkalmazott díjhoz képest legfeljebb 
4,2%-al emelheti a díjat. 
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
JEGYZŐJE 

4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. 
 

Száma: 1420/2013.   Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése 
Melléklet: 2  db. 

 
 
SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE 

SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 
SPORTEGYESÜLET 

 
DEMECSER 
 

 
Tisztelt Elnök Úr/Asszony! 
 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 

2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az 
önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében. 
 

Mellékelten megküldöm  
 

- Demecser Város Önkormányzat 2013.évi költségvetésének 
elfogadásáról szóló  
 

- A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 
4/2006.(II. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 

előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából. 
 

A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. február 14. napján 

tárgyalja.  
 

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. február 14. napján 
(csütörtök) 10 óráig megküldeni.  
 

 
Demecser, 2013. február 8. 
 

      Tisztelettel: 
        Barabás Jánosné dr.sk. 

          jegyző 
 


