
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

9/2013.(III.28.) Ör. számú önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt 9/2008.(IX.19.) Ktr. számú rendeletének módosításáról szóló 

2/2013.(I.31.)Ktr. számú önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésérıl 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselı-testület Ügyrendi 
Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a 
következıket rendeli el: 
 
 

l.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testültének a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt 9/2008.(IX.19.) Ktr. számú rendeletének módosításáról szóló 2/2013.(I.31.)Ktr. számú 
önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és az azt követı napon hatályát 
veszti. 
 
 

A jegyzı távollétében, helyettesítésével megbízva: 
 

 
   Dr. Vancsura István         Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna   
        polgármester         aljegyzı  
 
 



 
ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján. 
 
A tervezett önkormányzati rendelet 
a) társadalmi hatásai: 
 
Az önkormányzati rendeletbe foglalt 8%-os díjemelés hatályon kívül helyezése a 
korábbi díjakat helyezi alkalmazhatóvá, ezért pénzügyi terhet nem fog jelenteni. 
 
b) gazdasági hatásai: 
 
A fentiek alapján gazdasági hatásai hasonlók. 
 
c) költségvetési hatásai: 
 
A díjemelési rendelkezés hatályon kívül helyezésének közvetlen költségvetési hatásai 
jelenleg nem ismertek még. 
 
d) környezeti és egészségi következményeit: 
 
A díjemelési rendelkezés hatályon kívül helyezésének nincs közvetlen környezeti és 
egészségi következménye. 
 
e) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait: 
 
A Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjának egészére szükségszerő 
feladatot ró. 
 
f) megalkotásának szükségessége és a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
 
A hatályon kívül helyezı önkormányzati rendelet megalkotása a törvényességi felügyelet 
törvényességi felhívása alapján kötelezı. 
 
g) alkalmazásához szükséges személyi feltételei: 
 
A több személyi feltételre nincs szükség. 
 
h) szervezeti feltételei: 
 
A hatályon kívül helyezı önkormányzati rendeletnek nincs a szervezeti felépítésre 
közvetlen hatása. 
 
i) tárgyi feltételei: 
 
A hatályon kívül helyezı önkormányzati rendeletnek nincs különleges tárgyi feltétele. 
 
j) pénzügyi feltételei: 
 
A hatályon kívül helyezı önkormányzati rendeletnek nincs különleges pénzügyi feltétele. 



 
RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt 9/2008.(IX.19.) Ktr. számú rendeletének módosításáról szóló 2/2013.(I.31.) Ktr. 

számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Ör.)hatályon kívül helyezésérıl szóló 
9/2013.(III.28.) Ör. számú 

önkormányzati rendeletéhez 
 
 

A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 2012. november 29-i közgyőlésén a 
3/2012.(XI.29.) számú határozatával elfogadott és a Képviselı-testület 339/2012.(XI.30.) Kth. számú 
határozattal megerısített döntés szerint Tiszaalpáron a hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2013. 
évre 8%-al emelkedik, vagyis fajlagos kezelési díja 3,207 Ft/liter + Áfa lesz, melyrıl a 9/2008.(IX.19.) 
Ktr. számú önkormányzati rendelet módosítását 2012. december 31. napjáig kellett a Képviselı-
testület elé terjeszteni. 
Ennek alapján a t. Képviselı-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 9/2008.(IX.19.)Ktr. számú önkormányzati rendeletet a 2/2013.(I.31.) Ör. számú önkormányzati 
rendelettel módosította. Az 1. számú melléklet tartalma szerint a szolgáltatás díja 8%-kal megemelésre 
került. 
 
Az önkormányzatok törvényességi felügyeletét gyakorló Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal –
Törvényességi Ellenırzési és Felügyeleti Fıosztály a BKB/001/2306/-1/212.számú ügyirata szerint 
törvényességi felhívás intézkedéssel élt, miszerint a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. 
január 1.-jét követıen nem volt jogosult az Ör.-t megalkotni – még annak ellenére sem, hogy ISPA 
szerzıdési konstrukcióban látja el a feladatot –, mely így hatáskör elvonásnak minısül. Kérése szerint 
kellett a törvénysértı Ör.-t hatályon kívül kell helyezni. 
 

 
 


