
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2013. (XI. 29.) sz. önkormányzati rendelete 

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 13/2004.(VI.29.) sz. önkormányzati 

rendelet egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezéséről 
 

 
 
 
           Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
           
 

  1. §    Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről 
szóló 13/2004.(VI.29.) sz. önkormányzati rendeletének 
      1.   14.§-a 
      2.   18.§-a 
      3.   19.§-a és 
      4.   1.számú melléklete. 
 
  2.§     Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és kihirdetését követő második 
napon hatályát veszti. 
. 
 
 

         
 
 
         Tóth János                                                                               Bendáné Perlaki Beáta 
        polgármester                                                                                          jegyző 
 
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Vérteskethely, 2013. december 1. 
                                                                                                          Bendáné Perlaki Beáta 
                                                                                                                           jegyző 
 

 

 

 

 

 

 



Vérteskethely Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2014.( II.27.) önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 13/2004. 
(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1.   § A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 13/2004. 
(VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ (2) Az igénybe veendő gyűjtőedények típusai: 

 80 literes gyűjtő edényzet 

 110 literes gyűjtő edényzet 

 240 literes gyűjtő edényzet.” 
                 

2.   § A Rendelet 17. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A 
nyilvántartás vezetésének célja a közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos e rendeletben 
és a Ht.-ben előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének a megállapítása, ellenőrzése. A 
nyilvántartásban szereplő adatokat törvényben meghatározott személyek ismerhetik meg. Ha az 
ingatlanhasználó megváltozik, a változást követő napon a Ht. 38. § (3) bekezdésben meghatározott 
adatait törölni kell.” 

 
 
 
 
 
 
 
3.   § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet: 
1. 1. § (2) bekezdés, 
2. 7. § (1) bekezdés, 
3. 9. § (1) bekezdés, 
4. 9. § (3) bekezdés b) pont, és 
5. 11. § (2) bekezdés „stb.” szövegrésze. 
 
 
 
 
Tóth János                                       Bendáné Perlaki Beáta 
 
polgármester                                               jegyző 
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 



 
Vérteskethely, 2014. február 27. 
 
 
Bendáné Perlaki Beáta 
 
          jegyző 

 

 

 


