
Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő - Testületének 

…/2014. (…………) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 

 
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 88. § (4) bekezdés d) pontjában 
biztosított feladatkörében eljárva, 
A Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A közszolgáltatással ellátott terület határai, a közszolgáltatás tartalma 
 

1. § 
 
(1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 
ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladék (azaz a szelektív hulladék), és a házhoz menő lomtalanítás során mindezek gyűjtésére, 
átvételére, elszállítására, és az arra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező általi kezelésére, 
ártalmatlanítására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez 
és tart fenn.  
 
(2) A közszolgáltatás területi hatálya kiterjed Monostorpályi Község közigazgatási területére (a 
továbbiakban: közszolgáltatási terület).  
 
(3) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed az e rendeletben meghatározott hulladékokra.  
 
(4) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, a háztartási hulladékhoz 
hasonló hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladékra akkor terjed ki a rendelet 
hatálya, ha a gazdálkodó szervezet a hulladékról szóló törvény alapján a hulladék 
közszolgáltatónak történő átadása útján gondoskodik.  
 
(5) A közszolgáltatás tárgyi hatálya a (3) és (4) bekezdésben foglaltakon kívül kiterjed továbbá a 
közszolgáltató által a közszolgáltatási területen belül a közterületen elhelyezett, elkülönítetten a 
gyűjtőszigeten gyűjtött hulladékra és a házhoz menő lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.  
 

II. Fejezet 
 

Részletes rendelkezések 
 

2. A közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 
 

2. § 
 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett 
változásokról – a változás bekövetkezte előtt – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy 



felhívás közzététele útján tájékoztatni. A települési hulladék begyűjtésének és elszállításának 
rendjét (gyakoriság, útvonal és nap) – a keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével – a 
közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználót – változás esetén is – értesíteni. 
Ennek keretében a közszolgáltatónak tájékoztatnia kell az ingatlanhasználót a hulladékgyűjtő 
udvaron leadható hulladékokról, valamint a hulladékgyűjtő udvar és a gyűjtőszigetek működési 
rendjéről. 
 
(2) A közszolgáltató a munkaszüneti napok miatt a hulladékgyűjtő udvaron történő hulladék 
átadás-átvétele napjának áthelyezéséről az ingatlanhasználót hirdetményben köteles tájékoztatni. 
 
(3) A közszolgáltató az (1) és (2) bekezdésben foglaltakról az ingatlanhasználót a honlapján 
keresztül is köteles tájékoztatni. 
 
(4) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó kérelmére: 

a) az ingatlanon keletkezett települési hulladék mennyiségének megfelelő méretű, 
b) a közszolgáltatási területen képződő települési hulladék fajlagos mennyiségének (4 

liter/nap/fő), 
c) az ingatlanhasználók számának, 
d) az ürítési elszállítási gyakoriság, valamint 
e) az elkülönítetten gyűjtött biohulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék  mennyiségének 

figyelembevételével meghatározott, 
megfelelő számú, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített azonosító jellel ellátott 
hulladékgyűjtő edényzetet vagy hulladékgyűjtő zsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére 
bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított 
15 napon belül.  

 
A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a 
közszolgáltató részére.  
 
(5) A közszolgáltató által biztosított, a települési hulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék és 
biohulladék gyűjtésére és tárolására szolgáló gyűjtőedények fajtáit, űrtartalmát, színét, anyagát és a 
bennük elhelyezhető hulladék mennyiségét és azok fajtáját a Melléklet 2.1. – 2.3. pontja 
tartalmazza. 
 
(6) A közszolgáltató hetente egy alkalommal köteles a települési hulladékot az ingatlanhasználótól 
elszállítani. Az ingatlanhasználó a hulladékot az elszállítás napján, reggel 6:00 órára az ingatlana 
előtti útszakasz melletti közterületen helyezheti el oly módon, hogy az a begyűjtést végző 
járművel megközelíthető és üríthető (elszállítható) legyen, és ne akadályozza a jármű- és gyalogos 
forgalmat, valamint ne szennyezze a közterületet. A gyűjtőedényzet a szállítás napját kivéve 
közterületen nem helyezhető el, azt az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolja. Települési 
hulladékot tartalmazó gyűjtőedénybe bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot elhelyezni 
nem lehet.  
 
(7) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak 3 munkanappal a hulladék keletkezését 
megelőzően írásban bejelenti, hogy ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen 
meghaladó mennyiségű települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék vagy biohulladék 
keletkezése várható, a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy 
időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához 
hulladékgyűjtő edényzetet – az ellenérték ingatlanhasználó általi megfizetését követően – vagy  
hulladékgyűjtő zsákot rendelkezésre bocsátani. 
 



(8) Ha az ingatlanon keletkező települési hulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék vagy a 
biohulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg a gyűjtőedények 
űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a (7) bekezdésben meghatározott bejelentést 
megtenni, a közszolgáltató jogosult, de nem köteles az így átadott, illetőleg a gyűjtőedény mellé 
kirakott települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék vagy a biohulladék elszállítására. A 
többlet-közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő többlet-közszolgáltatási díj alkalmazásáról 
a közszolgáltató az ingatlanhasználót értesíteni köteles.  
 
(9) A többlet-közszolgáltatás a közszolgáltató közszolgáltatásának azon része, melyre a jelen 
rendeletben meghatározottak szerint az ingatlanhasználónak a közszolgáltató felé többlet-
közszolgáltatási díjat kell fizetni. Többlet-közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a Melléklet 2.3 
pontjában meghatározott gyűjtőedényben gyűjtött többlet-hulladékért az ingatlanhasználónak 
nem határozhat meg.      
 
(10) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni szükség szerinti, de legalább kéthavonta a 
kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet takarításáról, fertőtlenítéséről.  
 
(11) A közszolgáltató a tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy 
általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt hulladékgyűjtő edényzet szükség szerinti 
javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján köteles 
gondoskodni. 
 
(12) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 
a) nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék, vagy 
b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a 4. § (3) bekezdésében foglaltak 
megszegésével helyezték el, és azt a közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé, 
c) a gyűjtőedényben a 4. § (4) bekezdése szerinti hulladékot helyeztek el, 
d) a gyűjtőedényben a Mellékletben foglaltaknál több hulladékot helyeztek el, emiatt az túltöltött, 
túlsúlyos és a hulladékgyűjtő edényzet nem zárható le, vagy a hulladékgyűjtő zsák kiszakad.  
 
(13) A közszolgáltató megtagadhatja a házhoz menő lomtalanításból származó lomhulladék 
elszállítását, ha az ingatlanhasználó egyébként a közszolgáltatási díj megfizetésére köteles és e 
kötelezettségének nem, vagy nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelően szabályozott módon 
tesz eleget.  
 

3. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 
 

3. § 
 
(1) Az ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben foglalt kötelezettségein túlmenően 
köteles: 

a) a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni a hulladékról szóló törvényben 
meghatározott személyes adatait, az ingatlanon lakók számát, az igényelt gyűjtőedény 
űrméretét, az előreláthatólag az ingatlanán keletkező települési hulladék, az elkülönítetten 
gyűjtött hulladék és biohulladék mennyiségét, ha bármilyen okból (pl.: tulajdonosváltozás) 
a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, 

b) a települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék és a biohulladék gyűjtése és tárolása 
során megfelelő gondossággal eljárni, annak érdekében, hogy a települési hulladék, 
elkülönítetten gyűjtött hulladék és a biohulladék mások életét, testi épségét, egészségét és 
jó közérzetét ne veszélyeztesse, Monostorpályi Község természetes és épített környezetét 



ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne 
zavarja. 

 
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak történő átadásáig a települési hulladék, elkülönítetten 
gyűjtött hulladék és a biohulladék gyűjtésére, tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni. 
 
(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni, illetve 
tárolni. A gyűjtőedényeket közterületen csak a települési, elkülönítetten gyűjtött hulladék és a 
biohulladék elszállítása céljából és csak a közszolgáltató által megjelölt szállítási napot megelőző 
napon 18 órától helyezheti ki a közterületre. A hulladék elszállítását követően még a szállítás 
napján köteles a hulladékgyűjtő edényzetet az ingatlanhasználó az ingatlanára visszavinni.  
 
(4) Az ingatlanhasználónak a települési hulladék hulladékgyűjtő edényzetének fedelét lecsukott 
állapotban kell tartania, mind az ingatlanán történő tároláskor, mind pedig a közterületre történő 
kihelyezésekor, az elkülönítetten gyűjtött hulladék és a biohulladék hulladékgyűjtő zsákot pedig 
lezárva. A települési hulladékot, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot és a biohulladékot a 
közszolgáltató által az arra rendszeresített gyűjtőedényben az ingatlanhasználó  úgy köteles 
elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor, mozdításakor és ürítésekor ne szóródjon, a 
hulladékgyűjtő zsák ne szakadjon szét, valamint a gépi és kézi ürítést ne akadályozza. A 
kihelyezett települési hulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék és a biohulladék erre 
rendszeresített gyűjtőedénye (beleértve a hulladékgyűjtő zsákot is) nem akadályozhatja a jármű-, 
és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

 
4. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a települési hulladék hulladékgyűjtő edényzetének 
tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról.  
 
(2) A közszolgáltató tulajdonát képező, a települési hulladék hulladékgyűjtő edényzetének 
rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az 
ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki azt a közszolgáltatótól átvette, és az átvételt az aláírásával 
igazolta.  
 
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendszeresített a Mellékletben meghatározott 
gyűjtőedényben és hulladékfajtára vonatkozóan a települési hulladékot, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot és a biohulladékot köteles úgy elhelyezni, hogy az ne tömörödjön, préselődjön össze, 
illetve ne akadályozza, vagy tegye lehetetlenné a gyűjtőedény ürítését, elszállítását. A 
közszolgáltató felhívására az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő egyényzetet üríthetővé, 
illetve használhatóvá tenni, és a közszolgáltató tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényzetben 
keletkezett kárt 30 napon belül a közszolgáltatónak megtéríteni. 
 
(4) Tilos az ingatlanhasználónak a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- 
és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, ürüléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely 
veszélyeztetheti a hulladék gyűjtését, szállítását, ürítését végző, vagy más személyek életét és testi 
épségét, egészségét. 
 
(5) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana 
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy 
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. 



 
(6) Az ingatlanhasználó köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékokat a települési 
hulladékától, az elkülönítetten gyűjtött hulladékától és a biohulladékától külön gyűjteni és azt a 
hulladékgyűjtő udvarra szállítani.  
 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele, ellátásának rendje, módja, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

 
5. §  

 
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó és a közszolgáltató 
szerződést köt. Amennyiben az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval, vagy a közszolgáltató az 
ingatlanhasználóval nem köt szerződést, attól még az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj 
fizetésére és a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, és jogosult a kedvezmény 
érvényesítésére; a közszolgáltató pedig kötelezett a közszolgáltatás ellátására.   
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a szerződő felek (ingatlanhasználó, közszolgáltató) megnevezése, 
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja, 
c) a teljesítés helye, 
d) a rendszeresített gyűjtőedény, szín, űrtartalom és darabszám szerint, valamint a 

gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék mennyisége, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladék és biohulladék összetevőinek meghatározása, 

e) az ürítési gyakorisága (figyelembe véve a jelen rendelet 11. §-ában foglaltakat) és az ürítés 
ideje, 

f) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 
mennyisége, a települési hulladék egyedi mérése lehetőségeinek figyelembevétele mellett,  

g) igénybe vehető kedvezmény,  
h) a gyűjtőedény használatának jogcíme és módja, 
i) a közszolgáltatási díj és egyéb gyűjtési és fizetési lehetőségek alkalmazásának feltételei, 
j) a szerződés módosításának, szüneteltetésének, megszüntetésének módja, feltételei, 
k) a közszolgáltatás ellátását szabályozó jogszabályok meghatározása, 
l) a szerződés megkötésének helye és ideje, 
m) a szerződő felek aláírása. 

 
(3) Az Önkormányzat és a közszolgáltató között megkötött vagy megkötendő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei jelen rendeletben nem 
kerülnek rögzítésre, az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben kerül 
meghatározásra, melyet mind az Önkormányzat, mind a közszolgáltató a honlapjukon 
közzétesznek.  
 

5. Az üdülőingatlanokra vonatkozó részletes szabályok, az ingatlanhasználó kérésére 
történő szüneteltetés 

 
6. §  

 
(1) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlanát 
meghatározott időszakban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás 
szüneteltetését. A közszolgáltatás szüneteltetése a bejelentést követő hónap első napjától 
maximum hat hónapig tarthat. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a 
szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja. 



 
(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelme ellenére az üdülőingatlanát mégis használja, a 
közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást 
igénybe venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni a kedvezményre való 
jogosultság figyelembevételével.  
 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, ha az ingatlanhasználó tartósan 
(egy évnél tovább) nem használja az ingatlanát, melyet közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Ebben 
az esetben a szüneteltetés az egy évet követő időszak első napjától lehetséges és annak 
folyamatosnak kell lennie, ellenkező esetben azonnali közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség 
keletkezik.  
 

6. A lomtalanítás alá tartozó lomhulladék kezelésére vonatkozó szabályok 
 

7. §  
 
(1) A lomhulladék kezelésének megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató minden év 
április első munkanapja és november utolsó munkanapja közötti időszakban – az 
Önkormányzattal előre egyeztetett időpontban – gondoskodik. 
 
(2) A közszolgáltató köteles a lomhulladék begyűjtésének és elszállításának ütemezését a 
gazdaságossági szempontok figyelembevételével elvégezni.  
 
(3) A lomtalanítás a háztartásban keletkező szokásos mennyiségen felüli hulladékokra és a 
nagyméretű berendezési tárgyak elszállítására terjed ki térítésmentesen. 

 
(4) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot – a közszolgáltató által előzetesen 
megjelölt helyekre - úgy kell elhelyezni, hogy az ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével, illetve a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, zöldterületet és növényzetet ne 
károsítsa. 
 
(5) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 

a) építési - bontási hulladék, 
b) veszélyes hulladék, 
c) vegyes hulladék, 
d) zöldhulladék,  
e) települési hulladék,  
f) elkülönítetten gyűjtött hulladék,  
g) biohulladék.  

 
7. Az elkülönített hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok 

 
8. § 

 
(1) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot és a biohulladékot egymástól elkülönítve 
heti egy-egy alkalommal szállítja el. 
 
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretén belül az elkülönítetten gyűjtött hulladék és 
biohulladék elkülönített gyűjtésére elsődlegesen az ingatlanhasználó részére hulladékgyűjtő zsákot 
biztosít az ingatlanhasználó jelzése alapján.  
 



(3) A közszolgáltató által a közterületen elhelyezett gyűjtőszigeten történő elkülönített gyűjtésére 
biztosított gyűjtőedények fajtáját, űrtartalmát, színét, anyagát és a bennük elhelyezhető hulladékok 
felsorolását, fajtáját a Melléklet 2.3. pontja tartalmazza. 
 
(4) A települési hulladékon felül (a közszolgáltató által erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő 
zsák alkalmazásával) az elkülönítetten gyűjtendő hulladék elkülönített gyűjtése vehető igénybe, 
amelynek során az egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsákokban az azon feltüntetett fajtájú 
papír, műanyag hulladék, fémhulladék elkülönítetten helyezhető el. A zsákok kihelyezésére a 
települési hulladék elszállításának napjával azonos napon is sor kerülhet.  
 
8. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 
 

9. §  
 
(1) Az e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok 
feltüntetésével. 
 
(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval megkötendő szerződéshez szükséges személyes 
adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes 
adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 
 
(3) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  
 

9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének rendje 
 

10. §  
 
(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére – a 
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – családi házas ingatlan esetében negyedéves, 
egyéb ingatlanhasználó esetében havi bontásban utólagosan köteles megfizetni. 
 
(2) A közszolgáltatási díjat a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. 
 
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, még abban az esetben sem, amennyiben sem 
hulladékgyűjtő edényzettel nem rendelkezik vagy nem kíván rendelkezni, sem pedig 
hulladékgyűjtő zsákot nem vesz igénybe.  
 
(4) A kedvezmény érvényesítésére való jogosultság igénybevétele vagy annak hiánya, továbbá 
bármely hulladékfajta elhelyezésére és gyűjtésére alkalmas, a közszolgáltató által rendszeresített 
hulladékgyűjtő zsák közszolgáltatótól történő megvásárlása, vagy egyéb más közszolgáltató által 
nem rendszeresített gyűjtőedény ingatlanhasználó által történő megvétele vagy rendelkezésre 
állása (azon gyűjtőedény, melyben az ingatlanhasználó által nem gyűjthető és a közszolgáltató által 
az e rendeletben foglaltak szerint meghatározott hulladék nem elszállítható) nem mentesíti és nem 
jogosítsa fel az ingatlanhasználót az ingatlanhasználónak a Melléklet 2.1. pontjában meghatározott 
hulladékgyűjtő edényzete hiányára való jogosultságra, alkalmazva a Melléklet 2.1. pont „A oszlop 
2. sorának” cellájában, valamint a Melléklet 2.1. pont „A oszlop 3. sorának” cellájában foglalt 



ingatlanhasználói megkülönböztetést (azaz magánszemély ingatlanhasználó vagy nem 
magánszemély ingatlanhasználó), különös figyelemmel a 14. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra.  
 
(5) A közszolgáltató által elvégzett többlet-közszolgáltatásnak a díját az ingatlanhasználó köteles 
megfizetni, amely vonatkozik és a közszolgáltató által alkalmazandó a Mellékletben nevesített 
gyűjtőedényekben maximálisan elhelyezhető hulladék mennyiséget meghaladó hulladékmennyiség 
gyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának a díjára, mint többlet-közszolgáltatási díjra is. A 
Melléklet 2.1. és 2.2. pontjában meghatározott gyűjdőedényben elhelyezhető maximális hulladék 
feletti többlethulladéknak – a gyűjtésével, az elszállításával, az ártalmatlanításával, továbbá a 
közszolgáltatási tevékenység végzésével összefüggő – a közszolgáltató által meghatározott díját a 
közszolgáltató részére az ingatlanhasználó megfizetni köteles a közszolgáltatási díjfizetési 
időszaknak megfelelően.  
 

10. Kedvezmény, egyedi mérés  
 

11. §  
 

(1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe vevő magánszemély ingatlanhasználó 
részére az Önkormányzat kizárólag a települési hulladék tekintetében:  

a) 68,5%-os közszolgáltatási díjkedvezményt nyújt, amennyiben a települési hulladéknak a 
hulladékgyűjtő edényzete kihelyezése helyett egy negyedévre előre, legalább minden 
második héten való egyszeri települési hulladék kirakást (legalább kéthetente egy darab 110 
literes, a települési hulladéknak a közszolgáltató által rendszeresített és biztosított 
hulladékgyűjtő zsák megvételével és csak annak alkalmazásával) figyelembe véve egy darab 
110 literes települési hulladék gyűjtésére hulladékgyűjtő zsákot vásárol és alkalmaz a 
közszolgáltatótól, vagy  

b) 84%-os közszolgáltatási díjkedvezményt nyújt, amennyiben a települési hulladéknak a 
hulladékgyűjtő edényzete kihelyezése helyett egy negyedévre előre, legalább minden héten 
való egyszeri települési hulladék kirakást (legalább hetente egy darab 60 literes, a települési 
hulladéknak a közszolgáltató által rendszeresített és biztosított hulladékgyűjtő zsák 
megvételével és csak annak alkalmazásával) figyelembe véve egy darab 60 literes települési 
hulladék gyűjtésére hulladékgyűjtő zsákot vásárol és alkalmaz a közszolgáltatótól.  

 
(2) A magánszemély ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény csak 
egyikére jogosult egy évben. A magánszemély ingatlanhasználónak az (1) bekezdésben foglaltak 
jogosultsága fenntartása szempontjából (melyet közszolgáltató ellenőriz) folyamatosan 
biztosítania kell az (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Melléklet 2.1. pont „B oszlop 5. sor” 
cellájában, valamint az (1) bekezdés b) pontja tekintetében a Melléklet 2.1. pont „B oszlop 4. sor” 
cellájában meghatározott feltételekkel, ellenkező esetben a nem teljesített időponttól kezdődően 
tárgyévi naptári év december 31. napjáig a kedvezményre való jogosultsága megszűnik és 100%-
os mértékű közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége keletkezik a nem teljesített időpontot követő 
hét első napjától.  
 
(3) Amennyiben tárgyévi naptári éven belül az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltaknak a 
magánszemély ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére alkalmas, a közszolgáltató által 
rendszeresített hulladékgyűjtő zsák megvásárlásának nem tesz eleget, úgy attól az időponttól 
kezdődően tárgyévi naptári év december 31. napjáig a kedvezményre való jogosultsága megszűnik 
és 100%-os mértékű közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége keletkezik a nem teljesített 
időpontot követő hét első napjától.  
 
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt a magánszemély ingatlanhasználó részéről történő 



közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség kedvezmény nélküli összegének közszolgáltató felé való 
megfizetésének kezdő időpontja a közszolgáltató által a magánszemély ingatlanhasználó javára 
eltérhet, de legfeljebb a következő negyedéves díjfizetési időszak negyedévének végéig.  
 
(5) A települési hulladék egyedi mérése bevezetését követően a kedvezmények az egyedi mérés 
bevezetését követő negyedév első napjától megszűnnek. Egyedi mérés során a közszolgáltatási díj 
mértékének maximális összegére a hulladékról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a 
közszolgáltatónak figyelemmel kell lennie. A hulladékgyűjtő edényzetre felszerelt, az ingatlant és 
az ingatlanhasználót együttesen azonosító eszközért havi bérleti díjfizetési kötelezettség terhelheti 
az ingatlanhasználót, amelyet a közszolgáltató vagy az Önkormányzat részére kell megfizetni. Az 
egyedi mérés tervezett bevezetésének kezdő időpontjáról és feltételeiről a közszolgáltató az 
ingatlanhasználót az egyedi mérés kezdő időpontját megelőző legalább 30 nappal korábbi 
időpontban értesíti.  
 
(6) A kedvezmény összegének a közszolgáltató részére az Önkormányzat általi megfizetésének 
feltételeiről a közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg.  
 
(7) Az ingatlanhasználó minden naptári év február 28. napjáig (január 1.-jei időponttól kezdődő 
jogosultsággal) nyilatkozik a közszolgáltató részére az (1) bekezdésben foglaltakról; nyilatkozat 
hiányában egész naptári évre közszolgáltatási díjfizetésre válik kötelezetté. Amennyiben tárgyévi 
naptári év február 28. napja után – azaz év közben – válik a magánszemély a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté, úgy az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítésére 
való jogosultságát a közszolgáltatás igénybevételére való kötelezettség napjától számított 60 
napon belül jelentheti be a közszolgáltatónál, így a közszolgáltatás igénybevételének 
kötelezettsége napjától szerez a választott kedvezményre jogosultságot; nyilatkozat hiányában a 
közszolgáltatás igénybevételére való kötelezettség napjától közszolgáltatási díjfizetésre válik 
kötelezetté.  
 
(8) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyakoriság heti – de legalább kétheti – is lehet a 
magánszemély ingatlanhasználónak a közszolgáltató által e célra és hulladékfajtára rendszeresített 
hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával.  
 

III. Fejezet 
 

 Egyéb és záró rendelkezések 
 

11. Hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

12. § 
 
Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 
 

13. §  
 
Hatályát veszti a települési szilád hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet.  
 

12. Átmeneti és egyéb rendelkezések  
 

14. §  
 



(1) Amíg a közszolgáltató a jelen rendelet vagy magasabb szintű jogszabály rendelkezésinek 
megfelelően, az elkülönítetten gyűjtött hulladék és a biohulladék ingatlanhasználónkénti egyéni 
gyűjtőedény alkalmazásával ezen fajtájú hulladékok gyűjtését és elszállítását nem tudja megoldani 
(ezért arra nem is kötelezhető), addig a közterületen kihelyezett, erre a célra rendszeresített 
gyűjtőszigeteken található hulladékgyűjtő edényzetekben kell az ingatlanhasználónak az 
elkülönítetten gyűjtött hulladékot elhelyezni és azt a közszolgáltatónak onnan elszállítani; a 
biohulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására az ingatlanhasználónak az ingatlanán a házi 
komposztálást kell alkalmaznia.   
 
(2) Az ingatlanhasználók már rendelkeznek települési hulladék gyűjtésére alkalmas hulladékgyűjtő 
edényzettel, mivel a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően a korábbi közszolgáltató 
biztosította azokat és az ingatlanhasználók használatába kerültek.  
 
(3) A Melléklet 2.1. pont „A oszlop 2. sorának” cellájában nevesített hulladékgyűjtő edényzetet a 
magánszemély ingatlanhasználó és nem magánszemély ingatlanhasználó részére az önkormányzat 
a korábbi közszolgáltatás során már biztosította.  
 
(4) A közszolgáltató az általa alkalmazandó díjat köteles a honlapján közzétenni és az 
ingatlanhasználót – változás esetén is – erről értesíteni.  
 
(5) A többlet-közszolgáltatási díj nem a közszolgáltatási díj eltérítése.    
 
(6) Jelen rendeletben foglalt rendelkezések – beleértve a Melléklet 2. pontjában meghatározott 
gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék mennyiségének felső határát – a közszolgáltatási területen, 
ezen belül kiemelten értelmezve az ingatlanhasználónál keletkező hulladék mennyiségének 
minimalizálása érdekében kerültek meghatározásra, a környezet védelme érdekében, figyelembe 
véve a szennyező fizet elvet.   
 
 
 

Szabó József 
polgármester  

Juhász Péter  
jegyző  

 
 
 

A jelen rendeletet ……………napján kihirdettem.  
 
 

 
Juhász Péter  

jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet a …/2014. (….) önkormányzati rendelethez 
 
1. A hulladékgazdálkodási létesítmények, a lakossági hulladékudvar és a közszolgáltató 

adatai 
 

a) A hulladékgazdálkodási létesítmény megnevezése és címe: Debreceni Regionális 
Hulladéklerakó, 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b.  

 
b) A lakossági hulladékudvar megnevezése és címe: Lakossági Hulladékudvar, 4031 

Debrecen, István út 138. 
 

c) A közszolgáltató megnevezése: Monostorpályi M.F.Ü. Fejlesztési és Üzemeltetési 
Nonprofit Kft.  

 
d) A közszolgáltató székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.  

 
2. A települési hulladék, az elkülönített gyűjtött hulladék és biohulladék gyűjtésére és 

tárolására a közszolgáltató által rendszeresített eszközök 
 
2.1. Ingatlanhasználónál történő települési hulladék gyűjtése esetén: 

 
A B 

1. 
A gyűjtőedény fajtája, űrtartalma, színe, anyaga, 
a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék fajtája   

A gyűjtőedényben 
elhelyezhető hulladék 
mennyisége 

2. 

120 literes, kék színű, műanyag hulladékgyűjtő 
edényzet (települési hulladék gyűjtésére 
magánszemély vagy nem magánszemély 
ingatlanhasználó tekintetében)  

legfeljebb 10 kg 

3. 
1100 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet 
(települési hulladék gyűjtésére nem magánszemély 
ingatlanhasználó tekintetében)  

legfeljebb 120 kg 

4. 
60 literes fekete színű hulladékgyűjtő zsák (települési 
hulladék gyűjtésére)  

legfeljebb 5 kg 

5. 
110 literes fekete színű hulladékgyűjtő zsák 
(települési hulladék gyűjtésére)  

legfeljebb 9 kg 

 
2.2. Ingatlanhasználónál az elkülönítetten gyűjtött hulladék, a biohulladék gyűjtése 
esetén: 

 
A B 

1. 
A gyűjtőedény fajtája, űrtartalma, színe, anyaga, 
a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék fajtája   

A gyűjtőedényben 
elhelyezhető hulladék 
mennyisége 

2. 
60 literes, a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-
ában meghatározott színnel jelölt hulladékgyűjtő zsák 
(papír, műanyag (PET palack), fém gyűjtésére)  

legfeljebb 5 kg 

3. 
60 literes a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-
ában meghatározott színnel jelölt hulladékgyűjtő zsák 
(biohulladék gyűjtésére)  

legfeljebb 5 kg 

 
 



2.3. Közterületen gyűjtőszigeten történő elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése esetén: 

 
A B 

1. 
A gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedény fajtája,  
űrtartalma, színe, anyaga  

A gyűjtőedényben 
elhelyezhető hulladék 
fajtája 

2. 
1100 literes, kék színű, műanyag hulladékgyűjtő 
edényzet  

papír 

3. 
1100 literes, sárga színű, műanyag hulladékgyűjtő 
edényzet  

műanyag (PET palack) 

4. 
1100 literes, zöld színű, műanyag hulladékgyűjtő 
edényzet  

üveg 

5. 
1100 literes, szürke színű, fém hulladékgyűjtő 
edényzet  

fém  

 
3. A hulladékgyűjtő zsákban elkülönítetten gyűjtött és elhelyezett hulladék gyűjtésébe 
bevont területek:  
Közszolgáltatási terület.  


