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Bogádmindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(IX.9.) rendelete 

Az ingatlan tulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2 /2003.( II.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Bogádmindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján 

az ingatlan tulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2 /2003.(II.20.) önkormányzati rendeletét az 

alábbiak szerint módosítja. 

1.§ 

(1) Az ingatlan tulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2 /2003.(II.20.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 5.§(1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

„(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak, gazdálkodó 

szervezetnek az elszállítás napján reggel kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre 

kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet 

ne szennyezzék, és abban kárt ne tegyenek. A jelzett időponttól eltérőn a hulladék 

közterületen történő tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a lomtalanítás időszakában az 

erre kijelölt helyeket. „ 

(2) Az R. 5.§(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

„(2) A hulladékszállításhoz, az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségétől függően, 

a. a természetes személy ingatlanhasználó 80 vagy 110 liter űrtartalmú, 

a. a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 

ingatlanhasználó 60 vagy 110 liter űrtartalmú, 

b. a gazdálkodó és egyéb szervezet ingatlanhasználó 110, 120 vagy 1100 liter űrtartalmú, 

a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, 

illetőleg a gyűjtőedény telítettsége esetén a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott jelzett 

műanyag zsákot vehet igénybe. 

2.§ 

Az R.7.§ (2)bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

(2) A települési szilárd hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására az önkormányzat 

2019.július  1- 2028.december 31. szóló szerződést köt a közszolgáltatóval. 



3. § 

Az R.8.§ (4)bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

(4) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás gyakoriságának 

illetőleg mennyiségének szorzata. Az egységnyi díjtétel a szolgáltatáshoz rendszeresített 

gyűjtőedény egyszeri ürítési díja, illetőleg az elszállított hulladék köbméterenkénti díja. 

4. § 

Az R.9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

 A közszolgáltatásért fizetendő díjat az önkormányzat negyedévente, a Koordináló hatóság 

által kiállított számla alapján fizeti meg.  

5. § 

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Bogádmindszent , 2020. szeptember  8 . 

 

                            Vas Csaba                                                            Takácsné Jauk Ibolya 

                            polgármester                                                                     jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet az önkormányzat SZMSZ-ben foglaltak szerint a mai napon kihirdetésre került. 

Bogádmindszent, 2020. szeptember 9. 

 

                                                                                              Takácsné Jauk Ibolya 

                                                                                                             jegyző 


