
Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2004. (IX.15.) rendelete 

a hulladékgazdálkodásról 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. Törvény 23.§-ában és 31.§. (2) bekezdésében, valamint a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 48.§. (3) bekezdésének b.) 

pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

1.§. 

 

(1) A rendelet hatálya a Bakonyszombathely Község közigazgatási területén fekvő 

ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára (továbbiakban együtt: 

ingatlantulajdonos) terjed ki. 

2.§. 

 

(1) A Képviselő-testület a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 

hulladékkezelési közszolgáltatási kötelezettségét a többségi önkormányzati 

tulajdonban lévő Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: 

közszolgáltató) gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján teljesíti. Ennek 

érdekében az önkormányzat csatlakozik a közszolgáltató által működtetett 

Bakonyszombathely regionális hulladékszállítási közszolgáltatáshoz, melynek részévé 

válik. 

(2) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatást Bakonyszombathely község közigazgatási 

területén rendszeresen ellátni. 

3.§. 

 

(1) A közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki: 

a) az ingatlantulajdonos által az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére 

bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi 

elszállítására 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás Bakonyszombathely Község közigazgatási 

területére terjed ki. Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint 

jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.  

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 

4.§. 

 

(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására 

a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a 

közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát 

meghaladó mennyiségű települési hulladék gyűjtésére – a közszolgáltató által 

rendelkezésre bocsátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni. 

(2) A kötelezően alkalmazandó szabványos szemétgyűjtő edény műanyag 80 

literes kuka, műanyag 110 literes kuka és műanyag 240 literes kuka. 

(3) A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot hetente egy alkalommal, 

szerdán szállítja el. 



(4) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy 

munkaszüneti napra esik, ha az önkormányzat és a közszolgáltató másban 

nem állapodnak meg a hulladékot a következő munkanapon vagy a lakosság 

előzetes értesítése mellett a közszolgáltató által megjelölt időpontban kell 

elszállítani. 

(5) Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor 

az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban 

soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 

 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

5.§. 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 

szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni. Ennek 

során az ingatlantulajdonos köteles: 

a.) a települési szilárd hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak 

érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne 

veszélyeztesse, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

b.) Az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe  enni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 

rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat 

megfizetni. 

(2) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni 

úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.  

(3) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni csak az önkormányzat külön rendeletében 

meghatározott közterület- használati engedély alapján lehet.  

 

6.§. 

 

(1) A gyűjtőedény szemétgyűjtés idejére a közterületre történő ki, majd visszahelyezése 

az ingatlantulajdonos feladata. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a 

rendeletben megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Ha a szállítójármű járható 

úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát úgy az ürítési hely az 

ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van. 

(3) A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és 

este húsz óra között végzi. 

(4) A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet 

kihelyezni a közterületre.  

7.§. 

 

(1) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban 

kell lennie. 

(2) A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatáskor és 

ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett 

gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése 

egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, 

rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. 



(4) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékát kizárólag a közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben 

adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése tilos. 

(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy 

összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a 

közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 

(6) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, 

ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

(7) A kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat kiválogatni (guberálni) tilos. 

 

8.§. 

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 3 nappal korábban bejelenteni, ha 

ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű 

hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles a megjelölt 

időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, 

elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt illetve más 

gyűjtőeszközt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást 

díjazás ellenében teljesíteni. 

(2) Az  (1) bekezdésben meghatározott más gyűjtőeszköznek minősül a közszolgáltató 

által rendelkezésre bocsátott 110 liter űrtartalmú gyűjtőzsák, amely esetében a 

közszolgáltatás díjának megfizetése a gyűjtőzsák megvásárlásával történik. Az 

ingatlantulajdonos jogosult a keletkezett többlethulladékot a szolgáltatótól 

megvásárolt zsákban a gyűjtőedény mellé kihelyezni, a szolgáltató pedig köteles azt 

elszállítani.  

      (3) Ha az ingatlantulajdonos a (1) bekezdésben foglalt bejelentést nem teszi meg, illetve a   

            hulladékot nem a (2) bekezdésben meghatározott, közszolgáltatótól megvásárolt  

            gyűjtőzsákban helyezi ki, a közszolgáltató köteles az átadott, illetőleg a gyűjtőedény  

mellé kihelyezett hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő 

díj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg köteles értesíteni.  

9.§. 

 

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett, lomtalanításból vagy 

épület felújításából származó települési szilárd hulladékot – legfeljebb 2 m3-t – havi 

egyszeri alkalommal a bakonybánki 098/8 helyrajzi számú ingatlanon lévő települési 

hulladék lerakóhelyre maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezni. 

 

 

Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

10.§. 

(1) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosoktól: 

a) A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett, megfelelő 

gyűjtőedényben gyűjtött települési szilárd hulladékot házhoz menő járattal a 

rendeletben meghatározott rendszerességgel begyűjteni és elszállítani; 

b) - 

c) - 



d) A szállítóeszközéhez rendszeresen gyűjtőedényt sz ingatlantulajdonos 

kérelmére a rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhez vételétől számított 15 

napon belül. Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedény átvételét az aláírásával 

köteles igazolni. A gyűjtőedény a közszolgáltatótól megvásárolható vagy bérbe 

vehető. 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható 

gondossággal végezni. 

(3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett 

szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(4) A gyűjtőedényben általa okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles 

kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató 

köteles az ezzel kapcsolatos munkálatok idejére az ingatlantulajdonosnak helyettesítő 

gyűjtőedényt biztosítani. 

Lomtalanítás 

 

11.§. 

(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente egy 

alkalommal, a polgármesterrel egyeztetett időpontban a közszolgáltatás keretében, 

külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. 

 

 

 

 

A közszolgáltatási szerződés 

 

12.§. 

(1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közti jogviszonyt a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye határozza meg.  

(2) A települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó szerződés létrejöhet írásban, 

szóban vagy ráutaló magatartással. Ingatlan tulajdonjogának, bérleti, használati 

jogának megszerzése esetén – a szerződés egyéb módon való megkötéséig – a 

szerződést ráutaló magatartással létrejöttnek kell tekinteni. 

(3) - 
(4) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti szerződésnek különösen az alábbiakat 

kell tartalmaznia: 

a) a felek megnevezése, címe: 

b) a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe: 

c) a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalása; 

d) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja; 

e) a szállítás helye és gyakorisága; 

f) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei; 

g) közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges 

többletszolgáltatás és annak díja; 

h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja 

i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei; 

j) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

A közszolgáltatási díj 

 

13.§. 



- 

 

14.§. 

(1) - 

(2) - 

(3) - 

(4) Az önkormányzat ürítésenként 42 forint támogatást nyújt, ha az ingatlantulajdonos az 

ingatlant egyedül használja. 

(5) Az önkormányzat ürítésenként 20,- Ft támogatást nyújt, ha az ingatlant két fő 

használja, és mindketten 60 éven felüliek.  

(6) (A közszolgáltatási díjat a Szolgáltató évente 2 részletben, március 15-ig és 

szeptember 15-ig számláza az önkormányzatnak. 

(7) A közszolgáltatási díj önkormányzati támogatással csökkentett összegét az 

önkormányzat megállapodás alapján negyedévente közvetített szolgáltatásként 

továbbszámlázza a lakosságnak. 

(8) A közszolgáltatási díjat a számla kézhezvételét követően, de legkésőbb a 

kézhezvételtől számított 15 napon belül a Bakonyvidéke Takarékszövetkezetbe való 

befizetéssel kell megfizetni. 

(9) Többletszolgáltatás díját a közszolgáltató közvetlenül az ingatlantulajdonos részére 

számlázza, a köztük létrejött megállapodásban foglalt feltételekkel. 

 

15.§. 

(1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább 

30 napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék keletkezik.  

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a 

közszolgáltatónak, legalább 5 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt. 

(3) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladék kezelési közszolgáltatás hatálya alá tartozó 

hulladékot helyeztek ki, a közszolgáltató köteles a hulladékot elszállítani, az 

ingatlantulajdonos pedig köteles a szerződésben meghatározott közszolgáltatási díjat 

megfizetni. 

 

15/A. §. 
 

A Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A 

nyilvántartás vezetésének célja a közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos e 

rendeletben és a Ht.-ben előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének a 

megállapítása, ellenőrzése. A nyilvántartásban szereplő adatokat törvényben meghatározott 

személyek ismerhetik meg. Ha az ingatlanhasználó megváltozik, a változást követő napon a 

Ht. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatait törölni kell. ” 

 

 

Köztisztasági rendelkezések 

 

16.§. 

(1)  Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni: 

a.) az ingatlantól az úttestig terjedő teljes területnek, de legfeljebb az ingatlan 10 méteres 

körzetén belül területnek a gondozásáról, tisztántartásáról gyommentesítéséről; 

b.) a burkolattal ellátott területeken, járdán, járdaszakaszon, lépcsőn a hó eltakarításáról és 

a síkosság mentesítésről legalább 1 méteres sáv szélességben, 



c.) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartásáról, 

gyommentesítéséről 

(2) Ha az ingatlannak több közúttal is érintkezése van, az ingatlantulajdonos az (1) 

bekezdésben foglalt kötelezettségeknek mindegyik irányban köteles eleget tenni. 

(3) A két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú terület vagy átjáró esetén az (1) 

bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonosok között egyenlő arányban 

oszlok meg.  

17.§. 

 

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni: 

a.) az ingatlanáról a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről; 

b.) az épület falán vagy a kerítésen elhelyezett, időszerűségüket vesztett, szakadt, 

jogellenesen elhelyezett falragaszok folyamatos eltávolításáról. 

 

18.§. 

 

(1) A 16.§. (1) bekezdésének b.) pontjában foglalt síkosság mentesítéshez a 

környezetkímélő anyagokon (homok, fűrészpor) kívül klorid tartalmú fagyáscsökkentő 

szer (pl. konyhasó) csak úgy használható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának 

mértéke legfeljebb 40 g/m2 lehet. 

(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen tilos. 

(3) Tilos hórakást elhelyezni: 

a.) útkereszteződésben 

b.) útburkolati jelen 

c.) járda és járdasziget közé 

d.) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél az úttesten és az úttesttől 

számított 1 méteres körzetben 

e.) kapubejárat elé 

f.) közszolgálati felszerelési tárgyra és köré (vízelzáró csap, közkút, tűzcsap, 

villanyoszlop, hirdetőtábla stb.) 

 

Kerti hulladék égetése 

 

19.§. 

(1) A lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 

hulladék égetésére minden év március 01. és április 30. és szeptember 15. és 

november 15. közötti időszakokban van lehetőség. 

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott időszakokban is korlátozhatja, 

illetve megtilthatja az égetést, amennyiben ezt a környezeti, időjárási viszonyok 

indokolttá teszik. Erről az intézkedéséről a lakosságot hirdetmény útján kell 

tájékoztatni. 

Adatvédelem 

 

20.§. 

- 

 

Szabálysértési rendelkezések 

 

21.§. 

(1) Aki 



a.) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület berendezési- és felszerelési 

tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi- és állati ürülékkel beszennyezi, 

megrongálja; 

b.) a takarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet, egyéb 

vegyszert tartalmazó folyadékot a közterületre kiönti; 

c.) a közterületen lévő növényeket megrongálja, csonkítja, leszakítja  

     szabálysértést követ el és 30.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) „Aki e rendelet 8.§.(4), (6), (7) bekezdésében, 16. §. (1) bekezdésének a)-c)  

      pontjában, 17.§. (1) bekezdésének a)-b) pontjában, 18.§. (2) és (3)  

      bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi, szabálysértést követ el, és  

      100.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható”. 

 

Záró rendelkezések 

 

22.§. 

(1) Ez a rendelet 2007. január 01. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bakonyszombathely 

Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. 

(IX.15.) rendeletének módosításáról szóló 17/2005. (XII.20.) rendelete, valamint 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. (IX.15.) rendelet 14.§. (3) bekezdése.  

 

 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti – a (4) bekezdésben foglalt 

kivétellel – Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köz- 

és zöldterületek védelméről, a köztisztaságról és az állattartásról szóló 1/1990. (III.20.) 

rendelete  

 

Bakonyszombathely, 2006. december 18. 

 

 

                               Pintér Lajos sk.                                             Dr. Döbrössy Adrienn sk. 

                               polgármester                                                             jegyző 

  

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

 

Bakonyszombathely, 2006. december 19. 

 

 

                                                                                                       Dr. Döbrössy Adrienn sk. 

                    Jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet a 10/2004. (II.25.) számú rendeletéhez 

 

 

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2004. évben 

 

 

1. Az önkormányzat a lakossági szemétszállítás díját az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

       1 db 80 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja                               177 Ft    

       1 db 110 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja:                            243 Ft        

       1 db 240 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja                              530 Ft                          

       Zsákos szállítás                                                                                            340 Ft/zsák 

         

 

2. A közszolgáltatási díj az Áfa-t nem tartalmazza 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2005. (XII.20.) rendelete 

A hulladékgazdálkodásról szóló 

10/2004 (IX.15.) rendeletének módosításáról 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. Törvény 23.§-ában és 31. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 

hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. (IX.15.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§. 

 

A R. 14.§. (3) – (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ 

(3) Az önkormányzati támogatás összege 4,68 Ft/ürítés. 

(4) Az önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározotton túl ürítésenként további 

42 Ft támogatást nyújt, ha az ingatlantulajdonos az ingatlant egyedül használja. 

(5) Az önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározotton túl ürítésenként további 

20,- Ft támogatást nyújt, ha az ingatlant két fő használja, és mindketten 60 

éven felüliek.” 

 

2.§. 

 

A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

 

3.§. 

 

(1) Ez a rendelet 2006. január 01. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bakonyszombathely Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. 

(IX.15.) rendeletének módosításáról szóló 16/2004. (XII.22.) rendelete. 

 



 

Bakonyszombathely, 2005. december 19. 

 

                      Pintér Lajos                                                Dr. Döbrössy Adrienn 

                      Polgármester                                                          jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Bakonyszombathely, 2005. december 20. 

 

        Dr. Döbrössy Adrienn 

         jegyző 

 

 

 

 

1. számú melléklet a 17/2005. (XII.20.) számú rendeletéhez 

 

 

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2006. évben 

 

 

1 Az önkormányzat a lakossági szemétszállítás díját az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

       1 db 110 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja:                            182,68 Ft        

 

        Ebből szállítás:                                                                                              42     Ft 

                    Begyűjtés                                                                                            57     Ft 

                    Ártalmatlanítás                                                                                 69,66 Ft 

                    Rekultiváció                                                                                       14.02 FT         

 

2. A közszolgáltatási díj az Áfa-t nem tartalmazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2006. (XII.19.) rendelete 

A hulladékgazdálkodásról szóló 

10/2004. (IX.15.) rendeletének módosításáról 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. Törvény 23.§-ában és 31.§. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 

hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. (IX.15.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§. 

 

A R. 2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 

hulladékkezelési közszolgáltatási kötelezettségét a többségi önkormányzati tulajdonban lévő 

Bakony Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) gazdálkodó 

szervezettel kötött szerződés útján teljesíti. Ennek érdekében az önkormányzat csatlakozik a 

közszolgáltató által működtetett Bakonyszombathely regionális hulladékszállítási 

közszolgáltatáshoz, melynek részévé válik.” 

 

2.§. 

 

A R.4.§. (f2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A kötelezően alkalmazandó szabványos szemétgyűjtő edény műanyag 110 literes kuka és 

műanyag 240 literes kuka.” 

 

3.§. 

 

A R. 8.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és 8.§. a következő (3) bekezdéssel 

egészül ki. 

 

„Az (1) bekezdésben meghatározott más gyűjtőeszköznek minősül a közszolgáltató által 

rendelkezésre bocsátott 110 liter űrtartalmú gyűjtőzsák, amely esetében a közszolgáltatás 



díjának megfizetése a gyűjtőzsák megvásárlásával történik. Az ingatlantulajdonos jogosult a 

keletkezett többlethulladékot a szolgáltatótól meg megvásárolt zsákban a gyűjtőedény mellé 

kihelyezni, a szolgáltató pedig köteles azt elszállítani.  

(3) Ha az ingatlantulajdonos a (1) bekezdésben foglalt bejelentést nem teszi meg, illetve a 

hulladékot nem a (2) bekezdésben meghatározott, közszolgáltatótól megvásárolt 

gyűjtőzsákban helyezi ki, a közszolgáltató köteles az átadott, illetőleg a gyűjtőedény mellé 

kihelyezett hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj 

alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg köteles értesíteni.” 

 

4.§. 

 

A rendelet 13.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A közszolgáltatási díj számítása kalkulációs séma alkalmazásával történik. A kalkulációs 

sémát a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.” 

 

 

5.§. 

 

 

A R. 14.§. (4) – (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(4) Az önkormányzat ürítésenként 42 forint támogatást nyújt, ha az ingatlantulajdonos az 

ingatlant egyedül használja. 

(5) Az önkormányzat ürítésenként 20 forint támogatást nyújt, ha az ingatlant két fő használja, 

és mindketten 60 éven felüliek.” 

 

6.§. 

 

A R. 21.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 

„(2) Aki e rendelet 7.§. (4), (6), (7) bekezdésében, 16.§. (1) bekezdésének a)-c) pontjában, 

17.§. a)-b) pontjában, 18.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi, 

szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 

 

7.§. 

 

A R.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.  

 

8.§. 

 

(1) Ez a rendelet 2007. január 01. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bakonyszombathely Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. (IX.15.) 

rendeletének módosításáról szóló 17/2005. (XII.20.) rendelete, valamint Bakonyszombathely 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. 

(IX.15.) rendeletének 14.§. (3) bekezdése. 

 

Bakonyszombathely, 2006. december 18. 



 

 

         Pintér Lajos                                                                         Dr. Döbrössy Adrienn 

         Polgármester                                                                                     jegyző 

 

A rendelet  kihirdetve: 

 

Bakonyszombathely, 2006. december 19.  

 

                                                                                                         Dr. Döbrössy Adrienn 

          jegyző 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet a 11/2006. (XII.19.) számú rendelethez 

 

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatatás díja 2007. évben 

 

1. Az önkormányzat a lakossági szemétszállítás díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

110 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja                           199 forint 

240 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja                            434 forint 

Zsákos szállítás                                                                               278 forint 

Ebből:         

-  hulladékszállítás díja                                                                   199 forint 

- gyűjtőzsák                                                                                      79 forint 

 

2. A közszolgáltatási díj az Áfa-t nem tartalmazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2007.(XII.18.) rendelete 

A hulladékgazdálkodásról szóló 

10/2004. (IX.15.) rendeletének módosításáról 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23. §-a szerinti felhatalmazás alapján, valamint a 242/2000. 

(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. 

(IX.15.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1.§. 

 

A R.4.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A kötelezően alkalmazandó szabványos szemétgyűjtő edény műanyag 80 literes 

kuka, műanyag 110 literes kuka és műanyag 240 literes kuka” 

 

2.§. 

 

(1) Az 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

3.§. 

 

(1) Ez a rendelet 2008. január hó 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bakonyszombathely Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. 

(IX.15.) rendeletének módosításáról szóló 11/2006. (XII.19.) rendeletének 5.§-a és 7. 

§-a, valamint a Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. (IX.15.) rendeletének 14. §. (4) – (5) 

bekezdése. 

 

                                        Pintér Lajos                                Kadlecsik Gyöngyi 

                                        Polgármester                                     jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Bakonyszombathely, 2007. december 18. 



 

                                                                                          Kadlecsik Gyöngyi 

                      Jegyző 

 

 

1. számú melléklet a 14/2007. (XII.18.) számú rendelethez 

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2008. évben 

1. Az önkormányzat a lakossági szemétszállítás díját az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

1 db 80 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja              161 Ft 

1 db 110 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja             221 Ft 

1 db 240 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja             482 Ft 

Zsákos szállítás díja                                                                 306 Ft/zsák 

 

2. A közszolgáltatási díj az Áfa-t nem tartalmazza.  

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2009. (II.25.) sz. rendelete 

A hulladékgazdálkodásról szóló 

10/2004. (IX.15.) sz. rendeletének módosításáról 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII tv. 23.§-a szerinti felhatalmazás alapján, valamint a 242/2000. (XII.23.) 

Korm. rendeletben foglaltak alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. (IX.15.) 

rendeletét (továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§. 

 

Az „R” 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

2.§. 

 

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak 

szerint a jegyző gondoskodik. 

 

 

                        Pintér Lajos                                                Kadlecsik Gyöngyi 

                        Polgármester                                                       jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Bakonyszombathely, 2009. február 25.                                 Kadlecsik Gyöngyi 

         jegyző 

 

 

 

 

 

1.számú melléklet a 4/2009. (II.25.) számú rendelethez 



A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2009. évben 

1. Az önkormányzat a lakossági szemétszállítás díját az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

1 db 80 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja              177 Ft 

1 db 110 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja             243 Ft 

1 db 240 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja             530 Ft 

Zsákos szállítás díja                                                                 340 Ft/zsák 

 

2. A közszolgáltatási díj az Áfa-t nem tartalmazza.  

 

 

 

 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

8/2010. (V.31.) sz. rendelete 

a hulladékgazdálkodásról szóló 

10/2004. (IX.15.) sz. rendeletének módosításáról 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23. §-a szerinti felhatalmazás alapján, valamint a 242/2000. 

(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. 

(IX.15.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§. 

 

Az „R” 21. §. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: „Aki e rendelet 8.§.(4), (6), (7) 

bekezdésében, 16. §. (1) bekezdésének a)-c) pontjában, 17.§. (1) bekezdésének a)-b) 

pontjában, 18.§. (2) és (3) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi, szabálysértést követ 

el, és 100.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható”. 

 

2.§. 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

 

(2) A kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a jegyző 

gondoskodik. 

 

 

                     Pintér Lajos                                                           Dr. Cserhalmi Antal 

                     polgármester                                                                     jegyző 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 



Bakonyszombathely, 2010. május 31. 

 

 

 

 

                                                                                                  Dr. Cserhalmi Antal 

                                                                                                               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2010. (XII.17.) sz. rendelete 

a hulladékgazdálkodásról szóló 

10/2004. (IX.15.) sz. rendeletének módosításáról 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23. §-a szerinti felhatalmazás alapján, valamint a 242/2000. 

(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. 

(IX.15.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§. 

 

 

A „R” 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

2.§. 

 

(2) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a      

            jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

                   Pintér Lajos                                                             Dr. Cserhalmi Antal 

                   polgármester                                                                       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

 



Bakonyszombathely, 2010. december 18. 

 

 

 

 

                                                                                                  Dr. Cserhalmi Antal 

                                                                                                          Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2011. (XII.17.) sz. rendelete 

a hulladékgazdálkodásról szóló 

10/2004. (IX.15.) sz. rendeletének módosításáról 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23. §-a szerinti felhatalmazás alapján, valamint a 242/2000. 

(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. 

(IX.15.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§. 

 

 

A „R” 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

2.§. 

 

Ez a rendelet 2012. január 1-tól lép hatályba 

 

 

                   Pintér Lajos                                                             Varga Sándor 

                   polgármester                                                                       jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Bakonyszombathely, 2011. december 17. 

 

                                                                                                  Varga Sándor 

                                                                                                                Jegyző 

 

 

 

1. számú melléklet a 13/2011. (XII.17.) számú rendelethez 

 



A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja 2012. évben 

 

 

1. Az önkormányzat a lakossági szemétszállítás díját az alábbiak szerint állapítja    

            meg: 

 

            1 db 80 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja                 259,- Ft  

            1 db 110 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja               356,- Ft  

            1 db 240 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja               777,- Ft  

            1 db 660 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja             2138,- Ft  

            1 db 1100 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja           3564,- Ft  

             Zsákos szállítás díja                                                                     340,- Ft / zsák 

 

 

2. A közszolgáltatási díj az Áfa-t nem tartalmazza. 

Bakonyszombathely Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

3 /2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. § Bakonyszombathely  Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének  

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A települési szilárd hulladék elszállításáért fizetendő díj mértékét a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza.” 

2. § (1) Ez a rendelet a 2012. február 28-én lép hatályba, és 2012. február 29-án hatályát 

veszti 

(2) A 13/2011. (XII.17.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.. 

 

(4) Az 1. mellékletben meghatározott díjak 2012. január 1-jétől terhelik az 

ingatlantulajdonosokat. 

Bakonyszombathely, 2012. február 28. 

             Pintér Lajos      Varga Sándor 

    Polgármester                                                              Jegyző 

 

 

 



1. melléklet a 3/2012. (II.28.) önkormányzati rendelethez 

           1 db 80 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja                 231,- Ft  

            1 db 110 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja               318,- Ft  

            1 db 240 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja               694,- Ft  

            1 db 660 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja             1907,- Ft  

            1 db 1100 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja           2543,- Ft  

             Zsákos szállítás díja                                                                  340,- Ft / zsák 

2. A közszolgáltatási díj az Áfa-t nem tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2012. (V.30.) sz. rendelete 

a hulladékgazdálkodásról szóló 

10/2004. (IX.15.) sz. rendeletének módosításáról 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23. §-a szerinti felhatalmazás alapján, valamint a 242/2000. 

(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. 

(IX.15.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1.§. 

A „R” 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

 

2.§. 

 

Ez a rendelet 2012. május 10-től lép hatályba. 

 

 

 

                   Pintér Lajos                                                             Varga Sándor 

                   polgármester                                                                       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2012. május 30. 

 

 

              Varga Sándor 

         jegyző 

 

 

 



 

 

1 sz. melléklet a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelethez 

1.           1 db 80 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja               259,- Ft  

            1 db 110 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja               356,- Ft  

            1 db 240 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja               778,- Ft  

            1 db 660 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja             2138,- Ft  

            1 db 1100 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja           2.851,- Ft  

             Zsákos szállítás díja                                                                  499,- Ft / zsák 

 

 

2.          A közszolgáltatási díj az Áfa-t nem tartalmazza. 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2012. (XI.29.)  rendelete 

a hulladékgazdálkodásról szóló 

10/2004. (IX.15.) rendeletének módosításáról 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23. §-a szerinti felhatalmazás alapján, valamint a 242/2000. 

(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. 

(IX.15.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1.§. 

 

A „R” 1.  melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

2.§. 

 

Ez a rendelet 2013. január 1-től lép hatályba. 

 

 

 

                   Pintér Lajos                                                             Varga Sándor 

                   polgármester                                                                       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2012. november 29. 

 

 

              Varga Sándor 

         jegyző 

 

 



 

 

 

1 melléklet a 18/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 

1.         1 db 80 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja                 357,- Ft  

            1 db 110 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja               442,- Ft  

            1 db 240 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja               810,- Ft  

            1 db 760 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja             2.566,- Ft  

            1 db 1100 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja           3.532,- Ft  

             Zsákos szállítás díja                                                                    499,- Ft / zsák 

 

 

2.          A közszolgáltatási díj az Áfa-t nem tartalmazza. 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

19 /2012.(XII.18.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. § Bakonyszombathely  Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének  

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A települési szilárd hulladék elszállításáért fizetendő díj mértékét a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza.” 

2. § (1) Ez a rendelet 2012. december 18-án lép hatályba, és 2012. december 19-én hatályát 

veszti. 

 

Bakonyszombathely, 2012. december 18. 

 

 

             Pintér Lajos      Varga Sándor 

    Polgármester                                                              Jegyző 

 

 

 

 

 



1 melléklet a 19/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelethez 

1.           1 db 80 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja               259,- Ft  

            1 db 110 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja               356,- Ft  

            1 db 240 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja               778,- Ft  

            1 db 760 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja             2.138,- Ft  

            1 db 1100 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja           2.851,- Ft  

             Zsákos szállítás díja                                                                   499,- Ft / zsák 

 

 

2.          A közszolgáltatási díj az Áfa-t nem tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete 

A hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1.§. Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

19/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott díjak 2013. január 

1-jétől nem alkalmazhatók. 

 

 

2.§. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és kihirdetését követő második napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 

                     Pintér Lajos                                                         Varga Sándor 

                     polgármester                                                             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XI.26.)  a 

hulladékgazdálkodásról  szóló 10/2004. (IX.15.) rendelete önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezéséről 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Hatályát veszti a rendelet 21.§-a 

2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon kép hatályba és kihirdetését követő második 

napon hatályát veszti. 

 

Bakonyszombathely, 2013. november 26. 

 

                    

                           Pintér Lajos                                               Varga Sándor 

                            polgármester                                                    jegyző 

                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. 

(IV.01.)  a hulladékgazdálkodásról  szóló 10/2004. (IX.15.) rendelete 

önkormányzati rendelet módosításáról 

  

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

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

rendeli el: 

1. § A hulladékgazdálkodásról szóló 10/2004. (IX.15.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban:Rendelet) 15. §-a a következő 15/A. §-sal 

egészül ki:  

„A Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A 

nyilvántartás vezetésének célja a közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos e 

rendeletben és a Ht.-ben előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének a 

megállapítása, ellenőrzése. A nyilvántartásban szereplő adatokat törvényben 

meghatározott személyek ismerhetik meg. Ha az ingatlanhasználó megváltozik, a 

változást követő napon a Ht. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatait törölni kell. ” 

 2.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon kép hatályba és kihirdetését követő 

második napon hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet: 

1. 1.§ (2) bekezdése,  

2. 3.§ (1) bekezdés b) pontja,  

3. 4.§ (6) bekezdése,  



4. 10.§ (1) bekezdés b) pontja,  

5. 10. § (1) bekezdés c) pontja, 

6. 11.§ (2) bekezdés,  

7. 11. § (3) bekezdése,  

8. 12. § (3) bekezdése,  

9. 13. §-a,  

10. 14.§ (1) bekezdése,  

11. 14. § (2) bekezdése,  

12. 14. § (3) bekezdés f) pontja,  

13. 20. §-a, és  

14. 2. melléklete. 

  

Bakonyszombathely, 2014. április 01. 

  

                    

                           Pintér Lajos                                               Varga Sándor 

                            polgármester                                                    jegyző 

  

  

  

  

 

 


