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Hatályos:2020-01-01 - 2020-01-02 

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 

9/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörben, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

1.§ 

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 9/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 27. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) Az 5.§, 6.§ (2) bekezdés g) pontja, 6.§ (7) bekezdése, 7.§ (7) - (9) bekezdései, 16.§ (1) 

bekezdése valamint 17.§-19.§-a 2021. január 1. napján lép hatályba.” 

2. § 

(1)  Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 

(2)  Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 

B ó l y, 2019. november 26. 

 

Hárs József                                                                dr. Kosztolányi Zsolt 

polgármester                                                                          jegyző 

 

 

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került. 

B ó l y, 2019. november 30. 

 

                                                                                                          

dr. Kosztolányi Zsolt 

       jegyző 

 



INDOKOLÁS 

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 

9/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen 

tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom. 

Általános indokolás 

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott 

feladatkörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztaságról 

szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végzi el. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz 

Az önkormányzati rendelet a lakossági egyedi hulladék díjfizetés bevezetését további egy 

esztendővel elhalasztja tekintettel arra, hogy várhatóan a jelenlegi rendszer átalakítására kerül 

sor 2020. évben. 

A 2.§-hoz 

A módosító rendelet hatályba lépéséről szóló valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 12. §-ára figyelemmel a technikai dereguláció értelmében a végrehajtottá vált 

rendelkezés – így például a hatályba lépett módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező 

rendelkezés, amely a joghatását már kifejtette – a végrehajtottá válását követő napon hatályát 

veszti. 


