
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2016. (VII. 6.) rendelete  

a települési hulladékgazdálkodásról szóló 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás helyi ellátására vonatkozó önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról az 

alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

hulladékgazdálkodásról szóló 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hr.) 2. 

§-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1a) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gondoskodik az 

önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű 

részletszabályainak meghatározásáról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

kiválasztásáról, valamint a közszolgáltatási szerződés megkötéséről.”  

 

 

(2) A Hr. 2. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében közszolgáltató az alábbi 

tevékenységek elvégzésére kötelezett: 

 

a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja 

- ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten 

gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is -, 

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve 

átveszi és elszállítja, 

c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi 

helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja, 

d) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, 

elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről, ha erre a települési önkormányzattal 

megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése kiterjed, 

e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladék kezeléséről, 

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt 

üzemelteti, és 

g) - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legalább negyedévente, utólag a 

hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési 

kötelezettséget jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére számlát állít ki.” 

 

 (3) A Hr. 13. § (1) és (2)  bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 



„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért felelős miniszter által megállapított 

közszolgáltatási díjat, az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szervezet) 

részére fizeti meg.  

(2) A Koordináló Szervezet a közszolgáltatást ellátó Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére, a jogszabályokban meghatározottak szerint 

szolgáltatási díjat fizet.” 

 

(4) A Hr. 6. § (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„a) a biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó vegyek hulladék elszálítása legalább heti 

egy alkalommal,” 

 

(4) A Hr. 6. § (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 

 

„g) a közszolgáltató köteles a településen keletkező és összegyűjtött zöld hulladékot legalább 

évi 10 alkalommal összegyűjteni és elszállítani.” 

 

2. § 

 

Hatályukat vesztik a Hr. 15. § (3)-(6) bekezdései.  

 

3. § 

 

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Füzesgyarmat, 2016. július 6.  

 

 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került: 

Füzesgyarmat, 2016. július 7. 

 

 

Dr. Blága János 

jegyző  

 

 


