
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

14/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 

 

a hulladékgazdálkodásról szóló 24/2009. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. §  A hulladékgazdálkodásról szóló 24/2009. (VII. 6.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5. §  Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot a külön 

jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított 

hulladékkezelőnek átadni." 

 

2. §  A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 "(4) Bodajk közigazgatási területén működő gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni a 

hulladékkezelési közszolgáltatást a 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: 

Ht.) meghatározottak szerint, külön szerződés alapján." 

 

3. §  A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 "(1)  Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék 

elszállítására, kezelésére a Ht. 61. § (1)-(3) bekezdését kell alkalmazni." 

 

4. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében az "ingatlan használója, birtokosa, tulajdonosa (együtt: 

ingatlan tulajdonos) " szövegrész helyébe "az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, 

vagyonkezelője, tényleges használója (a továbbiakban együtt: ingatlan tulajdonos) " 

szöveg lép. 

 (2) A Rendelet 7. § (2) bekezdésében a "szemét" szövegrész helyébe a "hulladék" szöveg, a 

7. § (3) bekezdésében a "Szemetet" szövegrész helyébe a "Hulladékot" szöveg, a 7. § (4) 

bekezdésében a "szemétgyűjtő edénybe" szövegrész helyébe a "gyűjtőedénybe" szöveg 

lép. 

 (3) A Rendelet 12. § (1)-(4) bekezdésében a "háztartási szemét" szövegrészek helyébe a 

"települési hulladék" szöveg lép. 

 

5. §  Hatályát veszti a Rendelet 

  1. 1. § (1) bekezdésében a "szilárd" szövegrész, 

  2. 3. § (1) bekezdésében a "szilárd" szövegrész, 

  3. 6. § (1) és (2) bekezdésében a "szilárd" szövegrészek, 

  4. 12. § (5) bekezdésében a "szemét, " szövegrész, 

  5. 13. § (1) a) pontjában és a 13. § (2) bekezdésében a "szilárd" szövegrészek, 

  6. 13. § (3) bekezdésében a "szemétszállítási" szövegrész. 

 

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

  

 

 Almádi István  Nagy Csilla 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bodajk, 2014. szeptember 12.                          

         

   Nagy Csilla 

  jegyző   
   


