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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 ) 4. §-a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

4. § 

 

(1) A települési szilárd  hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedény mérete :  

 

a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény, 

b) 80 literes gyűjtőedény, 

c) 120 literes gyűjtőedény, 

d) 240 literes gyűjtőedény, 

e) 1100 literes gyűjtőedény, 

f) 5000 literes gyűjtőedény  

(2) 60 literes gyűjtőedény használatára kizárólag a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 

használó természetes személy jogosult. A jogosultságot Polgármesteri Hivatal által kiadott 

hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.  

(3) A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalma ingatlanonként minimálisan 80 

liter/ingatlan/hét, a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 

ingatlanhasználó esetében 60 liter/ingatlan/hét. 

(4) A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék 

mennyiségének megfelelő űrtartalmú és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó saját 

költségén köteles biztosítani. A vegyes települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló 60, 80, 



120, 240 literes gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles megvásárolni. Ezektől eltérő 

űrtartalmú gyűjtőedény a Közszolgáltatótól bérelhető.  

(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a használatában lévő gyűjtőedények 

tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetének 

tisztántartásáról. A bérelt 1100 literes és 5000 literes gyűjtőedények fertőtlenítését évente két 

alkalommal a Közszolgáltató köteles elvégezni. 

2. § 

 

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

 

(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, vagy a közszolgáltató által biztosított 

merev falú speciális gyűjtőedényekbe 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. § 

 

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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