
Bosta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (XI.30.) önkormányzati 

rendelete 

Hatályos:2016-12-01 -tól 

Bosta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (XI.30.) önkormányzati 

rendelete 

a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 

1/2015.(II. 9.) számú rendelete módosításáról 

Bosta Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 

35.§-ában, és a 88.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában 

megállapított feladatkörében eljárva a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásának rendjéről 1/2015.(II. 9.) számú rendelet (továbbiakban: "R") 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:  

1.§ 

A „R” 8.§ (1) bekezdésének szövege az alábbi szövegre változik: 

„ 8.§.(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Bosta Község Önkormányzata által szervezett 

közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e 

rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, valamint a szállítási napokon elszállítás céljából a 

közszolgáltatónak történő átadására. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által 

üzemeltetett hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállítható 

és ott a jogosultnak átadható, vagy külön gyűjtőedényben elhelyezhető." 

2. § 

A „R” 15.§ -a kiegészül az alábbi bekezdésekkel: 

" 15. § (9) A közszolgáltató a település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a 

közszolgáltató a helyben szokásos módon és honlapján tájékoztatást nyújt. A nyitva tartás 

rendjét, a hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi 

módjára és a mennyiségi korlátokra vonatkozó tájékoztatást a közszolgáltató a honlapján és a 

hulladékudvarban közzéteszi. 

(10) A közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a 

természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok 

mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó e jogát csak úgy gyakorolhatja, ha a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette. " 

3. § 

A „R” 17.§ -a hatályát veszti. 

4. § 

A jelen rendelet a „R” többi rendelkezéseit nem érinti. 



5. § 

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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