VII. sz. melléklet
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012.(VI.27.) 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.§ (4) 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. mellékletének 1.3 pontja az alábbiak szerint
módosul:
- „1.3 Rendszeresített köztisztasági zsák: 205.- FT/db+ÁFA/zsák”
2.§ (1) A Rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és
a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Ludányhalászi, 2012. június

Kovács Imre
polgármester

Kereszti Márta
jegyző

Rendelet kihirdetve, 2012. június 27.
Kereszti Márta
jegyző

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
15/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelethez
I. A rendelet megalkotásának szükségessége
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)
a 2012. évi XXVIII. törvény alapján 2012. április 07-i hatállyal, a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 2012. április 01-i hatállyal
módosult.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet módosításának közvetlen társadalmi hatása nincsen.
A rendelet módosításával a települési szilárd hulladék elszállításának
szolgáltatási díjai emelkednek. A lakosságnak a díjfizetési kötelezettsége nem
nő.
III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet módosítása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
A rendelet módosítása, és annak alkalmazása nem igényel többlet szervezeti,
személyi, tárgyi és pénzügyi forrást.
V. A rendelet környezeti, egészségügyi következményei
A rendelet módosításának várható környezeti hatása nincs.
A rendelet módosításnak közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Indokolás
a 15/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
Általános indokolás
Ludányhalászi Község Önkormányzata a komplex hulladékgazdálkodási
tevékenységre vonatkozóan közszolgáltatási szerződést kötött az önkormányzati
tárulási tulajdonban lévő Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.vel.
A közszolgáltatási szerződésben a szolgáltatásra vonatkozó feltételek
Ludányhalászi Község Önkormányzat képviselő-testületének a helyi
hulladékgazdálkodásról, valamint a település köztisztaságának fenntartásáról
szóló 14/2004. (XII.31.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet)
rögzítésre kerültek.
A VGÜ Kft. a hulladékgazdálkodási rendszer 2012. évi költségei alapján a
rendszer biztonságos és folyamatos üzemeltetése és működése érdekében 4,1 %os díjnövekedést javasolt.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A közszolgáltatási díj mértékét a Rendelet 1. számú melléklete rögzíti.
2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

