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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 21-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor polgármester
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Hajzerné Oláh Ildikó
Terdik Tibor
Támba Borbála
Szitár Emese képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból mind a 7 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását.
A testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány községben az elkülönített hulladékgyűjtés
bevezetéséről.
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
A kormányhivatal tájékoztatása alapján az elkülönített hulladékgyűjtéssel összefüggő
jogszabályváltozásra hívta föl a figyelmet, miszerint 2015. január 1-től a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény hatályba lépő rendelkezéseivel kapcsolatban milyen feladatokat
kell az önkormányzatnak elvégezni.
A lakosság közmeghallgatáson történő tájékoztatása megtörtént.
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
Az önkormányzatnak meg kell állapodnia településen közszolgáltatási tevékenységet végző
közszolgáltatóval az elkülönített hulladékgyűjtés helyi feltételeiről. A településen kijelölt
közszolgáltató látja el ez a feladatot, szerződésünk nincs.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló helyi
rendeletünket módosítani kell. A rendelet felülvizsgálata során az 1.§. (4) bekezdése valamint
a 8.§-ában a szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatásnál kell változásokat eszközölni.
Meg kell határozni, hogy mi az ami az ingatlanhasználó kötelezettsége és mi az ami a
közszolgálatadó számára kötelezettség.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta.

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2014. (XII hó 18 nap) rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
19/2001. (XII.31.) rendelet módosításáról

Nyírbogdány Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII. tv. 23.§
F.) pontja a hulladékokról szóló 2012 évi CLXXXV. tv 35.§ b.) pontja és a 91.§-ban kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 4.§. az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
"Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot a
közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga vagy kék színű, a közszolgáltató
emblémájával ellátott 120 literes hulladékgyűjtő zsákba gyűjti."
2.§.
A rendelet 4.§. az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok
ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot a
Közszolgáltató tájékoztatja.
3.§.
A rendelet 8.§. az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató házhoz menő gyűjtőjáratokkal biztosítja.
4.§.
A rendelet 2014 december 22-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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Több napirendi pont nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k.m.f.t

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 21.

JEGYZŐK Ö YVE

a.) T á r g y s o r o z a t
b.) R e n d e l e t : 14

Tárgysorozat

1./ Előterjesztés Nyírbogdány községben az elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséről.
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2014. december 31.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

