
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 6/2014. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, 
valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
 
1. § (1) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékról és 

közszolgáltatás szervezéséről szóló 6/2014. (VI. 12.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R) 1. § (2) bekezdésében a „Hulladék tv” szövegrész helyébe „a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.)” szöveg lép. 

 (2) A R. 3. §-ban, 18. §-ban és 19. § (2) bekezdésében a „Hulladék tv” szövegrész 
helyébe a „Htv.” szöveg lép. 

 
2. § A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
„2. § A rendelet értelmezése során a Htv., valamint a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Hkr.) és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. 
rendelet fogalommeghatározásait kell alkalmazni.” 

 
3. § A R. következő 2/A. §-sal egészül ki:  
„2/A.§(1) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását e rendelet szerint a 

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: 
Társulás) tagjaként a társulási megállapodásban foglaltak szerint megkötött 
közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja. 

 (2) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék szervezett 
összegyűjtését, és ártalommentes elhelyezését, helyi kötelező közszolgáltatás 
(továbbiakban: közszolgáltatás) keretében a közszolgáltatás ellátására 
meghirdetett pályázatot elnyerő Társulással közszolgáltatási szerződést kötött 
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. 
(továbbiakban: közszolgáltató) biztosítja. A közszolgáltatás ellátására vonatkozó 
részletes feltételeket a Társulás és a közszolgáltató által kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rögzíti. 

 (3) A szervezett közszolgáltatást valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelője, 
használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) e rendeletben meghatározott 
módon köteles igénybe venni. 

 (4) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A 
közszolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul 
eltávolítani.” 

 



4. § A R. 6. § (5) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(5) Az alkalmazható gyűjtőedények a lakosság körében 

a) 60 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
b) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
c) 90 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
d) 110 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
e) 120 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
f) 240 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
g) 360 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
h) 770 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
i) 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet, 
j) a Közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott 

hulladékgyűjtő zsák.” 
 
5. § A R. 6. § (6) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(6) Intézmények által alkalmazható gyűjtőedények: 

a.) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet 
b.) 110 literes hulladékgyűjtő edényzet 
c.) 120 literes hulladékgyűjtő edényzet 
d.) 240 literes hulladékgyűjtő edényzet 
e.) 360 literes hulladékgyűjtő edényzet 
f.) 770 literes hulladékgyűjtő edényzet 
g.) 1100 literes 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet 
h.) a Közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott 

hulladékgyűjtő zsák.” 
 
6. § A R. 6. § (7) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(7) Gazdálkodó szervezetek által alkalmazható gyűjtőedények: 

a.) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet 
b.) 110 literes hulladékgyűjtő edényzet 
c.) 120 literes hulladékgyűjtő edényzet 
d.) 240 literes hulladékgyűjtő edényzet 
e.) 360 literes hulladékgyűjtő edényzet 
f.) 770 literes hulladékgyűjtő edényzet 
g.) 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet 
h.) a Közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott 

hulladékgyűjtő zsák.” 
 
7. § A R. következő 7/A. §-sal egészül ki: 
„7/A. § (1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán 

gondoskodik. 
 (2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által 

megadott zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül 
elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. 

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem 
komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló 
gyűjtőedényben gyűjti. 



 (4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el. 
 (5) A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék, kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) 

az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki. 
 (6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra 

után helyezhetők ki a közterületre.” 
 
8. § A R. következő 7/B. §-sal egészül ki:  
„7/B. § (1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt 

olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, 
papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarokban 
(Nagybajom 0197/33. hrsz, Hőgyész 038/20 hrsz.) és a Kaposvári Komplex 
Hulladékkezelő Központban (Kaposvár 0324/23, 0324/24 hrsz) lehet természetes 
személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen 
elhelyezni. 

 (2) A háztartások a Kaposvár Inert Hulladékkezelő telepre (7400 Kaposvár, külterület 
0121/59. hrsz.) évente egy alkalommal térítésmentesen legfeljebb 500 kg 
mennyiségű hulladék helyezhetnek el. Az egyénileg beszállított hulladék abban az 
esetben fogadható be, amennyiben a hulladék összetétele megfelel a telep 
működési engedélyének. 

 (3) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére 
térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő 
udvarban kezelési műveletek nem végezhetők. 

 (4) A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási 
eszközöket a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő 
központban kialakított újrahasználati központban és a hulladékgyűjtő udvarokban 
(Nagybajom 0197/33. hrsz, Hőgyész 038/20 hrsz.) lehet (természetes személy 
ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni. 

 (5) A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása 
kizárólag az erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton 0324/24 hrsz-ú 
hulladékkezelő központban történhet. 

 (6) A hulladékudvart kizárólag azon természetes személyek vehetik igénybe, akik nem 
rendelkeznek közszolgáltatási díjhátralékkal. A hulladékudvart személyigazolvány 
és lakcímkártya felmutatásával lehet igénybe venni.” 

 
9. § A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„12. § (1) A települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól 

elkülönítetten kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, és műanyag 
hulladékot tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot és üveghulladékot 
elhelyezni nem lehet. 

 (2) Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, és műanyag hulladékot kéthetente egy 
alkalommal kell elszállítani.  

 (3) A (2) bekezdés szerinti hulladékszállítási napokat a polgármester egyetértésével a 
Közszolgáltató állapítja meg, illetve módosítja, amelyről a lakosságot helyben 
szokásos módon tájékoztatni kell. 

 (4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató hulladékgyűjtő szigeteken 
és hulladékgyűjtő udvarban veszi át. 



 (5) A háztartásokban képződő veszélyes hulladékot a közszolgáltató a hulladékgyűjtő 
udvarban veszi át. 

 (6) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának gyakoriságát szállítási naptár 
rögzíti, amely egy évre előre, szakmai szempontok alapján készül. 

 (7) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett 
hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is 
szállítható, és ott a jogosultnak átadható, vagy külön gyűjtőedényben 
elhelyezhető.  

 (8) A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a közszolgáltató a 
helyben szokásos módon és honlapján tájékoztatást nyújt. A hulladékudvarban 
gyűjthető egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi módjára vonatkozó 
tájékoztatást a Közszolgáltató a honlapján és a hulladékudvarban közzéteszi. 

 (9) A Közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a 
természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban díjmentesen 
elhelyezhető hulladékok mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó e 
jogát csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 
megfizette.” 

 
10. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán 
 polgármester jegyző 
 

Kihirdetési záradék: 
A rendeletet 2017. május 2-án kihirdettem. 
 
 
 
 dr. Lukács Zoltán 
 jegyző  
 


