
 

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

 

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

 

Bodajk Város 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) 19. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

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

továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 "(2) A közszolgáltatást és üzemeltetést  

a)  a települési szilárd hulladék vonatkozásában a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kiírt közbeszerzési pályázat 

alapján Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., illetőleg a Depónia Kft. (a 

továbbiakban: közszolgáltató) 2013. január 1-jétől harminc évig a közszolgáltatási 

szerződés szerint, 

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz vonatkozásában Pataki 

Lajos (8073 Csákberény, Petőfi út 32. szám alatti telephelyen működő) egyéni 

vállalkozó, a szennyvíztelep üzemeltetés vonatkozásában a Fejérvíz Zrt. (8000 

Székesfehérvár, Királysor 3-15.) (a továbbiakban: közszolgáltató) 

  látja el." 

 

2. § (1) A Rendelet 3. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki: 

 "(5) A közszolgáltató havi egy alkalommal szelektív hulladékgyűjtést végez a város 

területén, melyet az ingatlantulajdonos jogosult igénybe venni. 

 (6) A közszolgáltató évi nyolc alkalommal zöldhulladék gyűjtést végez a város 

területén, melyet az ingatlantulajdonos jogosult igénybe venni." 

 

3. §  A Rendelet 4. § (1) bekezdése és a 4. §-t megelőző alcíme helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

  "A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó 

közszolgáltatás rendje és módja 

 

"(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését és elhelyezését az 

önkormányzat által kiválasztott közszolgáltató végzi igény szerint."  

 

4. §  A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"13. §(1) A települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatásért az igénybevevő 

közszolgáltatási díjat köteles fizetni 

a) települési szilárd hulladék esetében a miniszteri rendeletben meghatározott 

mértékben, évente négy egyenlő részletben a közszolgáltató számlája alapján, 

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, ártalmatlanítása 

esetében a közszolgáltató árkalkulációja alapján a képviselő-testület által 

megállapított mértékben, a közszolgáltató eseti számlája alapján. 

 (2) Települési szilárd hulladék esetében mentes a díjfizetés alól az az 

ingatlantulajdonos, aki bizonyítható módon, legalább harminc napig nem 

tartózkodik az ingatlanban. 

 

 



 

 

(3)  A 65 év feletti, egyedül élő személy csak az első és második negyedévi 

szemétszállítási díj megfizetésére köteles, a harmadik és negyedik negyedévi díjat 

az önkormányzat téríti meg a közszolgáltató részére." 

 

5. §  A Rendelet 3. § (4) bekezdésében a "kétszer" szövegrész helyébe az "egy 

alkalommal", 10. §-ában "az önkormányzat" szövegrész helyébe "a jogszabály" 

szöveg lép. 

 

6. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 

  a) 4. § (2) bekezdésében "az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló külön 

önkormányzati rendeletben meghatározott díj alapján" szövegrész, 

  b) 6. § (3) bekezdése, 

  c) 8. § (5) bekezdése. 

 (2) Hatályát veszti a települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatási 

díjakról szóló 24/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. 

 

7. §  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, 2013. november 29.                                                     Nagy Csilla 

 jegyző 

 


