
Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő - Testületének 

7/2015. (V. 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, a 88. § (4) bekezdés d) pontjában 
biztosított feladatkörében eljárva,   
a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével  
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
7. §  A Rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendszeresített a Mellékletben 
meghatározott gyűjtőedényben és hulladékfajtára vonatkozóan a vegyes hulladékot, az 
elkülönítetten gyűjtött hulladékot és a bomló szerves 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.”  

 
8. §  A Rendelet 4. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(6) Az ingatlanhasználó köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékokat a 
települési hulladékától külön gyűjteni és azt a hulladékgyűjtő udvarra szállítani vagy az arra 
jogosulttal szállítatni.”  

 
9. §  A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó és a 
közszolgáltató szerződést köthet. 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.”   

 
10. §  A Rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

[(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:] 
„d) a rendszeresített gyűjtőedény, szín, űrtartalom és darabszám szerint, valamint a 
gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék mennyisége, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladék összetevőinek meghatározása,” 

 
11. §  A Rendelet 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Az Önkormányzat és a közszolgáltató között megkötött vagy megkötendő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei az ide vonatkozó 
jogszabályban meghatározottakon túl a szerződéskötési előzmények részletes leírása, az 
Önkormányzat által a közszolgáltató részére történő egyedi finanszírozás feltételeinek 
meghatározása. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat és a 
közszolgáltató a honlapjukon kötelesek közzétenni.”  



 
12. §  A Rendelet 6. § -a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:   

„(3a) Nem üdülő ingatlanok esetében az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, ha az ingatlanhasználó tartósan és folyamatosan nem 
használja az ingatlanát, abban az esetben a szüneteltetés a bejelentés napjától lehetséges, 
ellenkező esetben azonnali közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség keletkezik.”  

 
13. §  A Rendelet 8. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) A vegyes hulladékon felül (a közszolgáltató által erre a célra rendszeresített 
hulladékgyűjtő zsák alkalmazásával) az elkülönítetten gyűjtendő hulladék elkülönített 
gyűjtését igénybe kell venni, amelynek során – a hulladékgyűjtő szigeteken kihelyezett 
elkülönített hulladék gyűjtésére alkalmas gyűjtőedényzetek igénybe vételén kívül – az 
egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsákok is igénybe vehetők, és abban az azon 
feltüntetett fajtájú hulladék helyezhető el. Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékot 
tartalmazó zsákok kihelyezésére és elszállítására minden hónap utolsó hetének hétfői 
napján kerül sor.”  

 
14. §  A Rendelet 10. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) Az ingatlanhasználónak a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő 
edényzetet, vagy a bomló szerves hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot és ezzel együtt a 
vegyes hulladék gyűjtésére rendszeresített hulladékgyűjtő zsákot igénybe kell vennie.”  

 
15. §  A Rendelet 10. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(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.”  

 
16. §  A Rendelet 10. § -a a következő (6) - (9) bekezdéssel egészül ki:  

„(6) A hulladékról szóló törvény 88. § (4) bekezdés d) pontja alapján alkalmazandó 
díjalkalmazási feltételeknek megfelelően a többlet-közszolgáltatási díjra vonatkozó 
rendelkezések a (7) – (8) bekezdésben foglaltak szerint kerülnek meghatározásra.  
(7) A többlet-közszolgáltatási díj a többlet-közszolgáltatás, a többlethulladék gyűjtéséért, 
elszállításáért, ártalmatlanításáért fizetendő díj. A többlet-közszolgáltatás díja a 
többlethulladék mennyiségének és a többlet-közszolgáltatás egységnyi díjának szorzata, 
amely a gyűjtések és ürítések gyakoriságaként a közszolgáltató által állapítandó meg.  
(8) A többlet-közszolgáltatás egységnyi – kilogrammonkénti – díja a hulladékról szóló 
törvény 91. § (2) bekezdése szerint alkalmazott közszolgáltatási díj legfeljebb 40 %-a lehet. 
(9) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsák díjait a Ht. 91. § (2) bekezdés szerint 
alkalmazott közszolgáltatási díj alapján állapítja meg a 120 literes hulladékgyűjtő zsákba 
helyezhető maximális hulladék egy egysége (azaz 1 kilogrammja) és a hulladékgyűjtő zsák 
űrmértéke alapján.”   

 
17. §  A Rendelet 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

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



a) 68,5%-os közszolgáltatási díjkedvezményt nyújt, amennyiben a vegyes hulladéknak 
a hulladékgyűjtő edényzete kihelyezése helyett egy negyedévre előre, legalább egy 
negyedévnyi hét felének megfelelő darabszámú 110 literes vegyes hulladék 
gyűjtésére alkalmas zsákot vásárol a közszolgáltatótól, vagy  

b) 84%-os közszolgáltatási díjkedvezményt nyújt, amennyiben a vegyes hulladéknak a 
hulladékgyűjtő edényzete kihelyezése helyett egy negyedévre előre, legalább egy 
negyedévnyi hétnek megfelelő darabszámban 60 literes vegyes hulladék gyűjtésére 
alkalmas zsákot vásárol a közszolgáltatótól.”  

 
18. §  A Rendelet 11. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Amennyiben tárgyévi naptári éven belül az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában 
foglaltaknak a magánszemély ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas, a 
közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsák megvásárlásának nem tesz eleget, 
úgy attól az 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.”  

 
19. §  A Rendelet 11. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(5) A hulladék – elsődlegesen a vegyes hulladék – egyedi mérését a közszolgáltató 2015. 
május 4. napjától végezheti.”   

 
20. §  A Rendelet 14. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A biohulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására az ingatlanhasználónak az ingatlanán a 
házi komposztálást lehet alkalmaznia, amelybe nem tartozik bele a bomló szerves 
hulladék.”   

 
21. §  A Rendelet 14. § -a a következő (7) egészül ki:  

„(7) 2016. január 1. napjától a magánszemély ingatlanhasználók a vegyes hulladék 
gyűjtésére hulladékgyűjtő edényzetet nem használhatnak, így a Rendelet ide vonatkozó 
rendelkezésit – beleértve a kedvezmények igénybevételét – nem lehet alkalmazni, viszont 
a szüneteltetésre megszervezett jogosultságokra a kérelmet nem kell ismételten benyújtani 
a közszolgáltató részére.”   

 
22. §  A Rendelet Melléklete helyébe a jelen rendelet Melléklete lép.  
 
23. §  Hatályát veszti:  

a) a Rendelet 2. § (13) bekezdése, és  
b) a Rendelet 6. § (3) bekezdése.  

 
24. §  (1)  Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon  

lép hatályba, majd 2015. július 2. napján hatályát veszti.  
(2)  A 23. § b) pontja és a 12. §-a 2015. július 1-jén lép hatályba.   

 
 

Szabó József 
polgármester  

Juhász Péter  
jegyző  

 
 
 

A jelen rendeletet 2015. május 1. napján kihirdettem.  
 



 

 
Juhász Péter  

jegyző  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melléklet a 7/2015. (V. 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 és bomló szerves hulladék 

gyűjtésére és tárolására 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 zsák (vegyes 
hulladék gyűjtésére)  

legfeljebb 5 kg 

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

legfeljebb 9 kg 

 
 
2.2. Ingatlanhasználónál az elkülönítetten gyűjtött hulladék, bomló szerves hulladék 
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 közszolgáltató által meghatározott színnel 
és felirattal jelölt hulladékgyűjtő zsák (papír, műanyag 
(PET palack), fém gyűjtésére)  

legfeljebb 5 kg 

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 

legfeljebb 4,5 kg  



hulladékgyűjtő zsák (bomló szerves hulladék 
gyűjtésére)  

 
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.  


