
Bojt>Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

14/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
í • t A j

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos j . : u  - / /> .* ,
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007. (V.15.) önkormányzati rendelet -

módosításáról

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt) 23. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján - helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

l . §

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007. 
(V.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. számú melléklete helyébe e rendelet 
melléklete lép.

2 .§

Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

Vass Mária sk. 

polgármester

Árgyelán Andrea sk.

köijegyző

Záradék:

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2010. december 30. napján.

Árgyelán Andrea

körjegyző



Melléklet a 14/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez

A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai

1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja 
(hulladékszállítási díj)

Rendszeresített 

Gyűjtőtartály mérete (liter)

Ürítési gyakoriság szerinti díj 

(Ft/db/ürítés)

120 297

240 594

1100 2724

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 1) közszolgáltatás díja 155 Ft/db.

*5
3. Az évente egy alkalommal legfeljebb 1 m , maximum 200 kg hulladék elhelyezése 
díjtalan.

4. Az 1 m -nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés esetén a díj a rendszeresített 
gyűjtőtartályok díjai alapján kerül meghatározásra.

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)



K i v o n a t

a Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. deceníbe^it^enMCFTc 
csütörtök -  nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből:

beérkezett:

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
23/2009. (XII. 18.) BKt. rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos j iu  S2:3n-#r / / /  ? L
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. (I. 30.) BKt. rendeleFz::::=:::̂ ^

módosításáról

Bojt Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

l .§  .

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. 
(I. 30.) BKt. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete 
lép.

2 .§

E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. (I. 30.) BKt. 
rendeletet módosító 11/2009. (VIII.28.) BKt. rendelet.

Bojt, 2009. december 17.

Vass Mária sk. Árgyelán Andrea sk.
polgármester körjegyző

Záradék:

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2009. december 18. napján.

Árgyelán Andrea 
köijegyző



♦r



Melléklet a 23/2009. (XII. 18.) BKt. rendelethez:

A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai

1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja 
(hulladékszállítási díj)

Rendszeresített 
Gyűjtő tartály mérete (liter)

Ürítési gyakoriság szerinti díj 
(Ft/db/ürítés)

120 287
240 574
1100 2632

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 1) közszolgáltatás díja 149 Ft/db.

3. Az évente egy alkalommal legfeljebb 1 m , maximum 200 kg hulladék elhelyezése 
díjtalan.

4. Az 1 m -nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés esetén a díj a rendszeresített 
gyüjtőtartályok díjai alapján kerül meghatározásra.

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

kmft.

Vass Mária sk. 
polgármester

r

Argyelán Andrea
körjegyző megbízásából:

Dr. Nagjf Csaba sk.
aljegyző

A kivonat hiteléül^ 
Biharkeresztes, 2Ö10.





Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
16/2009. (X.20.) BKt. rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007. (V.15.) BKt. rendelet

módosításáról

Bojt Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

l .§

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007. (V.15.) 
BKt. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék elhelyezésére az 
Önkormányzat az alábbi helyet jelöli ki: Bojt, Rákóczi u. 50., 326 hrsz-ú önkormányzati terület. Az itt 
elhelyezett komposztálásra alkalmas növényi hulladéknak a hulladékkezelő telepre történő 
szállításáról és a Közszolgáltatónak történő átadásáról az Önkormányzat gondoskodik.”

2-§

(1) Az Ör. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja 
meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos a többlet-hulladék elszállításához 
szükséges nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a Közszolgáltatónál nem rendeli meg, úgy a 
Közszolgáltató az általa külön díjazás ellenében az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott 
műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A zsák térítési díja magában 
foglalja az elszállítás költségeit is. Hulladékgyűjtő zsákot csak a Közszolgáltatón keresztül lehet 
vásárolni.”

(2) Az Ör. 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Gyűjtőkonténer bérlése esetén, illetve a Közszolgáltatón keresztül történő szállítás igénybevétele 
esetén a bérleti díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a Közszolgáltató és az igénybe vevő külön 
szerződésben állapodnak meg.

3-§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Bojt, 2009. október 19.

Vass Mária sk. Árgyelán Andrea sk.
polgármester körjegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2009. október 20. napján.

Árgyelán Andrea 
körjegyző

A kivonat hiteléül:
Biharkeresztes, 2009. október .27.

/ ldr. Nagy Csaba j '
aljegyzői '■ -

V . \





K i v o n a t

a Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én -  
csütörtök -  de. 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből:

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2009. (Vffl. 28.) BKt. rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007. (V.15.) BKt. rendelet

módosításáról

Bojt Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1 . §

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007. (V.15.) 
BKt. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2.  §  '

E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007. (V.15.) BKt. rendeletet 
módosító 13/2008. (Vffi.27.) BKt. rendelet.

Bojt, 2009. augusztus 27.

Vass Mária sk. Árgyelán Andrea sk.
polgármester körjegyző

Záradék:

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2009. augusztus 28. napján.

Árgyelán Andrea 
körjegyző



V

i

Melléklet a 11/2009. (VIII. 28.) BKt. rendelethez

f

A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai

1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja (hulladékszállítási díj)

Rendszeresített 
Gyöjtőtartály mérete (liter)

Ürítési gyakoriság szerinti díj 
(Ft/db/iirítés)

120 270
240 540
1100 2474

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 1) közszolgáltatás díja 144 Ft/db.

3. Az évente egy alkalommal legfeljebb 1 m3, maximum 200 kg hulladék elhelyezése díjtalan.

4. Az 1 m3-nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés esetén a díj a rendszeresített 
gyűjtőtartályok díjai alapján kerül meghatározásra.

(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

kmffc.

Vass Mária sk.
polgármester

r

Argyelán Andrea sk.
köijegyző

A kivonat hiteléül:



Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2008. (V ili. 27.) BKt rendelete 

a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

• 2/2007. (I. 30.) BKt rendelet módosításáról

Bojt Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

l . §

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. 
(II. 17.) BKt. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklete helyébe a következő melléklet 
lép:

„2. számú melléklet a 13/2008. (VIII. 27.) BKt rendelethez

A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai

1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja 
(hulladékszállítási díj)

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete 
(liter)

Ürítési gyakoriság szerinti díj 
(Ft/db/ürítés)

120 263
240 526
1100 2409

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 1) közszolgáltatás díja 140 Ft/db.
3. Az évente egy alkalommal legfeljebb 1 m3, maximum 200 kg hulladék elhelyezése 
díjtalan.
4. Az 1 m3-nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés esetén a díj a rendszeresített 
gyűjtőtartályok díjai alapján kerül meghatározásra.
(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)1’

2 .§

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. 
(I. 30.) BKt. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok 
legalább heti egy alkalommal kötelesek a települési szilárdhuíladék elszállítását igénybe 
venni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési-nap áthelyezésről az 
ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles tájékoztatni.”

3-§

(1) E rendelet 2008. szeptember 15. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2007. (V. 15.) BKt és a 9/2007. (VIII. 

24.) BKt rendelet hatályát veszti.





Vass Mária sk. Árgyelán Andrea sk.
polgármester köijegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2008. augusztus 27. napján.

Árgyelán Andrea
körjegyző

Bojt, 2008. augusztus 26.

A másolat hiteles, az eredetivel 
mindenben megegyezik.

Bűurkeresztes,.........6 ’., ............ no.... jiap

\





Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2008. (VIII. 27.) BKt rendeleté 

a települési szilárdkulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló

2/2007. (I. 30.) BKt rendelet módosításáról lk( . . .  , /  , ,  ~~

Bojt Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

l .§

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. 
(II. 17.) BKt. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklete helyébe, a következő melléklet 
lép:

,.2. számú melléklet a 13/2008. (VIII. 27.) BKt rendelethez

A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai

1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja 
(hulladékszállítási díj)

Beérkezett:

-íü- 08

Rendszeresített gyűjtőtartály mérete 
(liter)

Ürítési gyakoriság szerinti díj 
(Ft/db/ürítés)

120 263
240 526
1100 2409

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 1) közszolgáltatás díja 140 Ft/db.
3. Az évente egy alkalommal legfeljebb 1 m3, maximum 200 kg hulladék elhelyezése 
díjtalan.
4. Az 1 m3-nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés esetén a díj a rendszeresített 
gyűjtőtartályok díjai alapján kerül meghatározásra.
(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)55

2 .§

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. 
(I. 30.) BKt. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok 
legalább heti egy alkalommal kötelesek a települési szilárdhulladék elszállítását igénybe 
venni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési-nap áthelyezésről az 
ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles tájékoztatni.55

3 .§

(1) E rendelet 2008. szeptember 15. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2007. (V. 15.) BKt és a 9/2007. (VIII. 

24.) BKt rendelet hatályát veszti.





Bojt, 2008. augusztus 26.

Vass Mária sk. 
polgármester

r

Argyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2008. augusztus 27. napján.

Argyelán Andrea
körjegyző





Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2007. (VIII. 24.) BKt rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló s

2/2007. (1.30.) BKt rendelet J 0 0 ? / C 3  Z-
módosításáról

Bojt Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

l.§

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. 
(I. 30.) BKt. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő lép.

„(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlantulajdonosok 
legalább heti egy alkalommal kötelesek a települési szilárdhulladék elszállítását igénybe 
venni. Legfeljebb két személy által lakott, két önálló, egymástól 50 m-nél nem távolabbi 
ingatlan esetében a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe 
vehető. Ilyenkor az érintetteknek a szolgáltató felé írásban nyilatkozniuk kell a közös 
használat tényéről, illetőleg arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják és adják át 
ürítésre, a szolgáltatás díját milyen arányban fizetik és a közszolgáltatás díját melyik 
tulajdonosnak, kell kiszámlázni, valamint arról is, ha a közös használat megszűnik A 
közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési-nap áthelyezésről az ingatlantulajdonosokat 
hirdetményben köteles tájékoztatni.”

2.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Bojt, 2007. augusztus 23.

dr. Nagy Csaba sk. 
mb. körjegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2007.augusztus 23

Vass Mária sk. 
polgármester

dr. Nagy Csaba 
mb. körjegyző




