
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2012./II.1./ önkormányzati rendelete 

egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról 

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. §. /1/ bek. a.) pontjának 
felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/  
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján megfogalmazott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

l -§.  

Hatályát veszti Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének többszörösen módosított az 
önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő díjról szóló 22/2003./XII. 15./ rendelete. 

2. § .  

Hatályát veszti Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékok 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010./XII.23./ rendeletének 15. §-a. 

3. §. 

Hatályát veszti Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használat 
szabályairól szóló 15/2009./XI.25./ rendelet 14. §-a. 

4. §• 

/1/ E rendelet 1. §-a 2012. február 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
/2/ E rendelet 2-3 §-a 2012. május 31-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 

Ugod, 2012. január 23. 
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INDOKOLÁS 

Az önkormányzati rendelet-tervezetben egyrészt rendelet, másrészt egyes rendeletek szabálysértési 
rendelkezései kerülnek hatályon kívül helyezésre. 

1. §. A viziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény (továbbiakban: Vksz.) 2012.január 1-
jén hatályba lépő rendelkezései között szerepelnek a viziközmü-szolgáltatási díjra vonatkozó új 
előírások. A törvény 65. §. /I/ bek. szerint a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves 
szennyvízelvezetés és tisztítás díját (hatósági díj) a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembe 
vételével a viziközmü-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díj 
megállapításának visszamenőleges hatálya nem lehet. A miniszter 2012. július 1-jén hatályba lépő 
rendelkezés alapján kerül felhatalmazásra. A Vksz. 76. §. /I/ bekezdésének előírásai szerint a hatósági 
díjról szóló miniszteri rendelet hatálybalépéséig. 

a) a viziközmü-szolgáltató legfeljebb az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott 
ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 
miniszteri rendeletben a rá vonatkozóan meghatározott, 2011. december 31- én hatályos díjat, 
b) az a) ponttól eltérő esetben a viziközmü-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó 
díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 

A Vksz. Ugyanakkor hatályon kívül helyezte az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXXVII. 
Törvény mellékletének azt a rendelkezését, mely felhatalmazta a képviselő- testület ilyen tárgyú 
rendelet megalkotására, így a testület 2012. január 1-jétől e tárgyban nem alkothat helyi rendeletet, ill. 
a 2012. január 1-jén hatályos rendeletet nem is módosíthatja. 
Ezek alapján el kellett végezni a viziközmü-szolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatát. Ez alapján megállapításra került, hogy az nem felel meg a Vksz. Előírásainak, ezért 
annak hatályon kívül helyezése szükséges. Az önkormányzat rendelete a törvény által 
meghatározottnál magasabb vízdíjat tartalmaz (mellékelem a Vizmü levelét). A rendelet tartalma a 
vízdíj képzéséről szól. Mivel ez mostantól nem önkormányzati hatáskör, ezért válik szükségessé a 
rendelet hatályon kívül helyezése. 
2-4. §. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 2015. április 15-én lép hatályba. Ezen törvény 254. § /2/ bek. előírja az 
önkormányzatok számára, hogy 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati 
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 
Ezen kötelezettségünknek teszünk eleget. 
Kérem a Tisztelt Képviselőket a rendelet-tervezet elfogadására. 

Ugod, 2012. január 2 
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