
 

 

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

9/2014. (VI. 30.) 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. §  A hulladékgazdálkodásról szóló 24/2009. (VII. 6.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"1. § (1) A helyi közszolgáltatás tartalma: a települési szilárd hulladékra vonatkozó 

hulladékkezelési közszolgáltatás. A közszolgáltatással ellátott terület Bodajk 

város közigazgatási területe. 

 (2) A közszolgáltatást és üzemeltetést a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által kiírt közbeszerzési pályázat alapján a Depónia 

Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) 2014. 

január 31-től 2024. január 31-ig közszolgáltatási szerződés szerint látja el." 

 

2. §  A Rendelet 2. §-a és a 2. §-t megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

  "A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 

2. § (1)  A közszolgáltató és az ingatlan használója, birtokosa, tulajdonosa (együtt: ingatlan 

tulajdonos) között a közszolgáltatási szerződés ráutaló magatartással (a 

szolgáltatás igénybevételével) jön létre. A közszolgáltató az ingatlan tulajdonossal 

szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott 

esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja. A közszolgáltató a rendszeres 

szemétszállításba bevont valamennyi ingatlan tulajdonos tekintetében 

rendszeresen köteles teljesíteni. 

 (2) Amennyiben közszolgáltató szállítási kötelezettségének nem tud eleget tenni 

bizonyos időjárási körülmények között vagy műszaki problémák miatt, illetve 

reklamációk alapján bizonyítottan nem tett eleget, úgy köteles a következő 

gyűjtési napon a többlethulladékot tartalmazó (nem emblémás) zsákokat is 

elszállítani. 

 (3) Reklamáció a közszolgáltató diszpécserszolgálatánál tehető az alábbi 

elérhetőségeken: 22/507-666, diszpecser@deponia.hu. 

 (4) Közszolgáltató minden ilyen esetben köteles az önkormányzat kapcsolattartójával 

egyeztetni." 

 

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

 "(1) A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató heti egy alkalommal, a Bányász 

lakótelepen heti két alkalommal köteles elszállítani. A hulladékszállítás napjai: 

hétfő, kedd, csütörtök." 

 



 

 

 (2) A Rendelet 3. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 "(4) A lomtalanítás az igénybevevő ingatlanhasználó által a közszolgáltatóval előre 

egyeztetett napon, évi két alkalommal, egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő 

jelleggel történik március 1. - október 31. között. A jelentkezés során szükséges 

megadni a hulladék várható mennyiségét is, amely legfeljebb 3 m
3 

lehet. A 

szolgáltatást azon lakossági ügyfelek vehetik igénybe, akik a hulladékszállítási 

közszolgáltatásba be vannak kapcsolva és fizetik annak díját, díj-hátralékkal nem 

rendelkeznek. Nem kerül elszállításra:  

a) elbontott gépjármű karosszéria, 

b) építési törmelék, 

c) veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor stb.), 

d) ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék, 

e) teher- és traktor gumiköpeny, 

f) háztartási hulladék, 

g) kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék. 

  Az elektronikai hulladék gyűjtése a közszolgáltatóval egyeztetett módon történik. 

 (5) Az elkülönítetten begyűjtött (szelektív hulladék) begyűjtése házhoz menő 

rendszerben valósul meg, szállításának gyakorisága havi egy alkalom. A szelektív 

gyűjtés során a csomagolási műanyag, többrétegű italoskarton, fém italos doboz 

és papír hulladékok kerülnek elszállításra, melyeket a szolgáltatást igénybevevő 

az általa biztosított zsákban illetve kötegelve helyez ki ingatlana elé oly módon, 

hogy az a forgalmat ne zavarja.  

 (6) A zöldhulladék gyűjtésre a szolgáltatóval előzetesen, legalább 1 hónappal 

korábban, előre egyeztetett időpontban, évi legfeljebb egy alkalommal kerül sor. 

A gyűjtés során legfeljebb 110 literes áttetsző zsákban, vagy legfeljebb 0,1 m
3
-es 

köteg formájában lehet kihelyezni a zöldhulladékot külön térítés nélkül. A 

meghatározott gyűjtési akción kívül a szolgáltatás a közszolgáltató által 

forgalmazott jelölő matricával ellátott, az ingatlanhasználó által biztosított zsák 

vagy legfeljebb 0,1 m
3
-es köteg formájában vehető igénybe. A meghatározott 

gyűjtési akción kívüli zöldhulladék elszállítására jelölő matrica megvásárlása 

szükséges. A zsákok, matricák megvásárolhatók a közszolgáltató Székesfehérvár, 

Sörház tér 3., illetve Mór, Zrínyi u. 36. alatti ügyfélszolgálati irodáiban, a csalai 

hulladéklerakón, illetve a Bodajki Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán." 

 

4. §  A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"10. §(1) A közszolgáltató a szolgáltatása ellenértékeként jogosult a jogszabály által 

megállapított közszolgáltatási díjra. 

 (2) A követelések behajtása során a közszolgáltató jogosult alvállalkozót igénybe 

venni." 

 

5. §  A Rendelet 15. §-ában "a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról" szövegrész helyébe "az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról" szöveg lép. 

 

6. §  Hatályát veszti a Rendelet 

  a) 4. §-a és a 4. §-t megelőző alcíme, 

  b) 5. §-ában a " , az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, 

berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más 



módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony 

hulladékot, valamint a" szövegrész, 

  c) 13. § (1) bekezdés b) pontja. 

 

7. §  Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

  

 

 

 Almádi István  Nagy Csilla 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bodajk, 2014. június 30.    

 

                                             

   Nagy Csilla 

  jegyző 

 


