
Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő - Testületének 

23/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 
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 biztosított feladatkörében eljárva, 
a következőket rendeli el: 
 
1. §  (1)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.)  

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:  
(5) A közszolgáltató által elsődlegesen biztosítandó gyűjtőedények fajtáit, űrtartalmát, színét, 
anyagát és a bennük elhelyezhető hulladék mennyiségét és azok fajtáját a Melléklet 
tartalmazza. 
 

 (2)  A Rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
(6) 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 gyűjtőedény a szállítás napját kivéve 
közterületen nem helyezhető el, azt az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolja. Amely hulladék 
tekintetében az elkülönítetten gyűjtés biztosított, a vegyes hulladékra rendszeresített 
hulladékgyűjtő zsákba elhelyezni nem lehet; a közszolgáltató által erre a célra rendszeresített 
hulladékgyűjtő zsák alkalmazásával kell elkülönítetten gyűjteni az ilyen típusú hulladékokat.  
 

 (3)  A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
(4) Az ingatlanhasználónak a települési hulladék hulladékgyűjtő edényzetének fedelét lecsukott 
állapotban kell tartania, mind az ingatlanán történő tároláskor, mind pedig a közterületre 
történő kihelyezésekor, a vegyes hulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot (ide értve a bio 
hulladékot is) tartalmazó hulladékgyűjtő zsákot pedig lezárva. A települési hulladékot 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 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)  A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendszeresített a Mellékletben meghatározott 
gyűjtőedényben és hulladékfajtára vonatkozóan a hulladékot 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.  
 
 
 



(5)  A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
(1) A közszolgáltató a hulladékokat egymástól elkülönítve heti egy-egy alkalommal szállítja el. 
 

(6)  A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
(4) Az ingatlanhasználónak a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetet, 
vagy a bio hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot és ezzel együtt a vegyes hulladék gyűjtésére 
rendszeresített hulladékgyűjtő zsákot igénybe kell vennie. 
 

(7)  A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
(2) A magánszemély ingatlanhasználónak az (1) bekezdésben foglaltak jogosultsága 
fenntartása szempontjából (melyet közszolgáltató ellenőriz) folyamatosan biztosítania kell az 
(1) bekezdés tekintetében a Melléklet hulladékmennyiségének felső határa betartására 
vonatkozó feltételeit, ellenkező esetben a nem teljesített időponttól kezdődően tárgyévet követő év 
március 31. napjáig a kedvezményre való jogosultsága megszűnik és 100%-os mértékű 
közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége keletkezik a nem teljesített időpontot követő hét első 
napjától.  
 

(8)  A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
(1) Az ingatlanhasználónak az ingatlanán a házi komposztálást lehet alkalmaznia.  
 

(9)  A Rendelet Melléklete helyébe a jelen rendelet Melléklete lép.  
 

2. §  Hatályát veszti a Rendelet 14. § (7) bekezdése.   
 
3. § Ez a rendelet kihirdetés napját követő nap lép hatályba, majd a hatályba lépés napját követő 
nap hatályát veszti.   
 
 
 

Szabó József 
polgármester  

Juhász Péter  
jegyző  

 
 

A jelen rendeletet 2015. december 1.napján kihirdettem.  
 
 

 
Juhász Péter  

jegyző  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet a 23/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 
 

„Melléklet a 20/2014. (XII. 23.) 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 gyűjtésére a közszolgáltató által 

rendszeresített eszközök 
 
2.1. Ingatlanhasználónál történő települési és vegyes 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 edény (vegyes 
hulladék gyűjtésére)  

legfeljebb 5 kg 

5. 
80 literes fekete színű hulladékgyűjtő edény (vegyes 
hulladék gyűjtésére)  

legfeljebb 6 kg 

6. 
110 literes fekete színű hulladékgyűjtő edény (vegyes 
hulladék gyűjtésére)  

legfeljebb 9 kg  

7. 
130 literes fekete színű hulladékgyűjtő edény (vegyes 
hulladék gyűjtésére)  

legfeljebb 10 kg 

 
 
2.2. Ingatlanhasználónál az elkülönítetten gyűjtött hulladék esetén  

 
A B 

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

A gyűjtőedényben 
elhelyezhető hulladék 
mennyisége 

2. 
60 literes, a közszolgáltató által meghatározott színnel 
és felirattal jelölt hulladékgyűjtő zsák (papír, műanyag 

legfeljebb 5 kg 



(PET palack), fém, üveg gyűjtésére)  

3. 
60 literes, a közszolgáltató által meghatározott színnel  
és felirattal jelölt hulladékgyűjtő zsák (biohulladék 
gyűjtésére)  

legfeljebb 5 kg 

4.  
legfeljebb 50 literes, a közszolgáltató által 
meghatározott színnel és felirattal jelölt 
hulladékgyűjtő zsák (biohulladék gyűjtésére) 

legfeljebb 4,5 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.”  
 
 
 


