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FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2014.(XII.22.) 

önkormányzati rendelete 

 

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről 

szóló 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati 

rendelet(továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete II/1/a pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság, az SZMSZ 1.melléklet IV/1/m  pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi, és Műszaki Bizottság, 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről szóló 

8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban : Rendelet ) 2. § (1) bekezdése helyébe 

az alábbi rendelkezés lép:  

 

 (1) A közszolgáltatás tartalma a települési szilárd hulladék valamint az elkülönítetten gyűjtött 

települési hulladék  gyűjtése, szállítása, kezelésre történő átadása, hasznosítása, 

ártalmatlanítása. 

2. § 

 

A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

 (3) A Közszolgáltató a települési szilárd hulladékot valamint a zöldhulladékot kizárólag  az 

általa üzemeltetett Nagyecsedi Regionális  Hulladékkezelő Telepen ( Nagyecsed 0188/2, 

0188/5, 0188/17-19, 0185/1 hrsz.-ú külterület.) vagy a Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. és  

Nyíregyháza, Kerék utca 1. szám alatti hulladékudvarokban  helyezi el. 

 

3. § 

 

A Rendelet a következő 3/A §- l egészül ki: 

 

3/A. § 

 

(1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató: 

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal, 

b) hulladékgyűjtő udvarok, komposzttelepek üzemeltetésével, 

c) gyűjtőszigetek működtetésével, 



vagy ezek kombinációjával biztosítja. 

 

(2) 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. Az ingatlanhasználó a 

települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladékot a közszolgáltató 

által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti. A hulladékgyűjtő zsákban és a 

gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett 

hulladék helyezhető el.  

 

(3) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok 

ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot a 

Közszolgáltató tájékoztatja.  

 

(4) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező 

elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött 

zöldhulladék, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb 

hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott 

hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási 

időben és feltételekkel.   

 

(5) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa üzemeltetett 

komposztáló telepen is átveszi.  

 

(6) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, 

hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékudvarban 

valamint a komposzttelepen elhelyezze.  

 

4. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 

a) 6. § (3) bekezdése 

b) 7. § (4) bekezdése 

5. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

 

 

 

  

                    /Dr. Péter Csaba s.k./                                 /dr. Kovács Attila s.k./ 

       polgármester     jegyző 
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