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2015. július 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2015. (VII.28.)
számú határozata

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal  javaslatáról 

Hantos   Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. július 9-én  érkezett
Fejér  Megyei  Kormányhivatal   FEB/02/21-1/2015.  számú,   a   Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv.-133. (2) bekezdésében  biztosított
hatáskörében tett javaslatát  és az ügyben az alábbi döntést hozta:

Hantos    Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
FEB/02/21.1/2015.  számú,   a   Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény – Mötv.-133. (2) bekezdésében  biztosított hatáskörében,  az Mötv.
13.  § (1) bekezdésének 5., 11. és 19. pontjában kötelező önkormányzati közfeladatként
meghatározott  köztisztaságra,  a  települési  környezet  tisztaságának biztosítására
hulladékgazdálkodásra  és  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó  közszolgáltatás  a  szakágazati  és  a  jogalkotási  szabályoknak
megfelelően szabályozásra,  illetőleg  ellátásra kapcsolatos  javaslatában  foglaltakat
elfogadva  2015. július 28-án tartott ülésén az alábbi döntést hozta:

• Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  környezetvédelemről
szóló 7/2004. (V.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát továbbá a  

• Hantos  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló  10/2013.
(XII.16.) önkormányzati rendeletének valamint a 

• Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  nem  közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatásról
szóló 9/2013. (XII.16.) önkormányzati rendeletének

„a hulladékról" szóló 2012. évi CLXXXV. törvény - Ht. -,,a vízgazdálkodásról" szóló
1995. évi LVII. törvény – Vgt-  továbbá  a  a  „a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről"  szóló  385/2014.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  hatályos rendelkezéseinek
figyelembevételével  történő  felülvizsgálatát  elvégzi  és  a  hatályos  vonatkozó  jogszabályoknak
megfelelő önkormányzati  rendeleteket megalkotja.

A Képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye, a felülvizsgált önkormányzati rendeletek tervezetét  a 
Képviselő-testület elé terjessze.
.

Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős: Fischer  József polgármester

(: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk.
                           polgármester                                                                             jegyző

A kivonat hiteles !
Hantos, 2015. július 30.

/:Finta Florencia:/
jegyzőkönyvvezető


