Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (XII. 9.) rendelete a
hulladékgazdálkodási, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyííjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2013. (XII.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.* (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény l3. (1)
bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a karasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011:. évi CXXVIII. törvény 46. * (4)
bekezdésében biztosított jogkörében Bögöt Község Onkormányzata Képviselő-testülete
feladat- és hatáskörében eljárva, Bögöt Község Polgármestere a következőket rendeli el:
1.*
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási, valamint a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
szóló 12/2013. (XIl.l8.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Or.) 2.* (1) és (2) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(l) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékok kezelésére helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást szervez és e tevékenység ellátásáról közszolgáltató útján gondoskodik. Az
Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdá]kodási
közszolgáltatás ellátását a az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 9400 Sopron,
Harkai domb 0466/M., továbbiakban: közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenység
ellátásához alvállalkozót vehet igénybe.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék (a háztartásokban képződő vegyes,
elkűlönítetten
valamint
gyűjtött,
lomhulladék,
ideédve
lakásokban,
a
lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a
lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot), valamint
a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék (az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött
hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a
háztartási hulladékhoz hasonló) átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése,
b) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron a
hulladék átvétele, összegyűjtése, elszállítása és kezelése.”
2.

*

Az Ör. 2.-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben foglaltak keretében a közszolgáltató gondoskodik:
a) az ingatlanhasználóktól a vegyes hulladék jogszabályokban részletezett minimum
gyakoriság szerinti összegyüjtéséröl, elszállításáról és kezeléséről,
1

b) a háztartásban képződő zöldhulladék évente 10 alkalommal történő összegyűjtéséről,
elszállításáról és kezeléséröl,
c) a háztartásban képződő elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék jogszabályokban
részletezett minimum gyakoriság szerinti összegyűjtéséről, elszállításáról és
kezeléséről, valamint
d) a lomtalanításról a II .*-ban foglaltak szerint.”
3. *
Az Ör. I 1.*-a (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A közszolgáltató a Lomhulladékot, amely gyűjtéséről illetve átvételéről egyéb módon nem
gondoskodik, lomtalanítás keretében a természetes személy ingatlanhasználóktól évente egy
alkalommal veszi át az Onkormányzattal kötött külön megállapodás alapján.”
4. *
Ez a rendelet 202 1.január 1. napján lép hatályba.

Bögöt, 2020. december 8

1: Nencsei Tamás :1
polgármester

/:Dr. Szijártó Valéria:!
cimzetes főjegyzö

Kihirdetve: Bögöt, 2020. december 9.
Bögöt, 2020. december 9.

1

n
A

I:JJk. Szijártó Véria:/
;‘címzetes főjegyző

‚

/

2

