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Tárgy: Az ivóvíz-ellátás és szennyvíz-elvezetési 

szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

55/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése 

Sorszám: IV/4 

 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 

Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető 

helyettes 

Döntéshozatal módja:  
Minősített többség az Mötv. 50. 

§-a alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 

 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. december 2-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1) és (2) bekezdése előírja a 

jogszabályok tartalmi felülvizsgálatát, melyről önkormányzati rendelet esetén a jegyző 

gondoskodik. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy az ivóvíz-ellátási és 

szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatás egyes 

kérdéseiről szóló 55/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelet rendelkezései elavultak, a 

rendelet hatályon kívül helyezése szükséges.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-

testületét tájékoztatni kell.  

Ennek során vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását.  

 A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: nincs.  

 A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

nincs.   

 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek adottak. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a 

mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Békés, 2015. november 25.  

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…... (…... …...) 

önkormányzati   rendelete   

az ivóvíz-ellátás és szennyvíz -elvezetési  szolgáltatás díjainak 

megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 55/2008 .  (XII. 

19.) önkormányzati  rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében és a (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói 

hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ivóvíz-

ellátás és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 55/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. 

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ivóvíz-

ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 55/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

módosításáról szóló 5/2009. (II. 13.), 44/2009. (XI.27.), 8/2011. (II.25.), 32/2011. 

(XII. 02.), 37/2011. (XII. 24.) önkormányzati rendelete. 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

 

 

B é k é s, 2015. december 02. 

 

 

 

 Izsó Gábor  sk.      Tárnok Lászlóné sk. 

  polgármester       jegyző 

  

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. december …. napján 

 

 

 

 

Tárnok Lászlóné sk. 

 jegyző 

 

 

 


