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FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2010. (VIII. 26.) rendelete 
a szelektív hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos 

közszolgáltatásról1 

 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény(a továbbiakban: Hgt.) 21.§ (5) bekezdése és a 23. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 
 
 

1. § 
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) szelektív 
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési hulladék újrahasznosításra 
alkalmas, meghatározott anyagminőség szerinti elkülönített rendszeres gyűjtésére, 
begyűjtésére, szállítására, előkezelésére, tárolására, hasznosítására, és ezen 
tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 
 
(2) A közszolgáltatás célja: 
- a hulladéklerakóba kerülő kommunális hulladék mennyiségének csökkentése a 
újrahasznosítható anyagminőségű hulladékok elkülönített gyűjtésével, így a 
lakosság kommunális hulladékkezelési közszolgáltatási díjának szinten tartása, 
csökkentése.  
- a háztartások, intézmények és vállalkozások környezettudatos gazdálkodásának 
elősegítése, megszervezése a fenntartható fejlődés, a jövő generációk 
létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosítása, 
- az újrahasznosítás mértékének és hatékonyságának növelése az előző célok 
elérése, 
- a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az 
épített és természeti környezet védelme.  
A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás 
kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 
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(3) A rendelet hatálya Füzesgyarmat város (továbbiakban: település) mindenkori 
közigazgatási területére terjed ki. 
 
(4) E rendelet hatálya a következő anyagfajták elkülönített gyűjtésére terjed ki:  
 
EWC 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok
EWC 15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok
EWC 15 01 04 Fém csomagolási hulladékok
EWC 15 01 05 Csomagolási kompozit hulladékok
EWC 15 01 07 Üveg csomagolási hulladékok
EWC 20 01 01 Papír és karton
EWC 20 01 39 Műanyagok  
 
 

(5) A település közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy 
használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező szelektíven 
gyűjthető hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott 
módon köteles gondoskodni. 
 
(6) Füzesgyarmat Város Önkormányzata a közszolgáltatás ellátásával 5 évi 
határozott időtartamra, egy év próbaidővel a Bio-Sales Kereskedelmi és Szolgáltató 
Bt. 6000 Kecskemét, Mezei u. 50. (a továbbiakban: Közszolgáltató), bízza meg, és 
kötelezi a feladat ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben foglalt feladatok 
végrehajtására, valamint felruházza e rendeletben meghatározott jogosítványokkal, 
amennyiben a hulladékgazdálkodásról szóló módosított 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 
14. § (1)-(2) bekezdése és a 27. § (3) bekezdés b) pontja alapján érvényes 
hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik.   
 
(7) A Közszolgáltató e rendeletben foglalt feladatainak teljesítéséhez teljesítési 
segédet vehet igénybe, amennyiben azt az Önkormányzat felé bejelentette és az 
Önkormányzat azt alkalmasnak ítélte meg, amennyiben a hulladékgazdálkodásról 
szóló módosított 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 14. § (1)-(2) bekezdése és a 27. § (3) 
bekezdés b) pontja alapján érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik.   
 
(8) A válogatás során keletkezett települési szilárd hulladékot a megállapodás 
szerint erre a célra kijelölt hulladéklerakó telepen: 6000 Kecskemét-Kmatykó II. 
kerület 7-8., a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával 
helyezheti el a közszolgáltató.   
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Értelmező rendelkezések 
 

2. § 
E rendelet alkalmazásában: 
1. települési szilárd hulladék: 
a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 
pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú 
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, 
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, 
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 
vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek 
nem minősülő szilárd hulladék. 
2. szelektív hulladék: települési, újrahasznosításra alkalmas, e rendeletben  
meghatározott anyagminőségű, elkülönítetten gyűjtött szilárd hulladék. 
3. hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes 
hulladékfajták további tárolására, átrakására, válogatására, előkezelésére, illetőleg 
hasznosítására vagy ideiglenes tárolására, vagy ártalmatlanítására szolgáló 
telephely 
4. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, 
birtokában vagy használatában ingatlan van. 
5. ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, 
kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, 
létesítmény; 
6. hasznosítóhely: a település szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a 
termelésben vagy a közszolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag 
erre a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény; 
7. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége 
körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, 
illetve ártalmatlanítja; 
8. hulladékkezelés: a települési hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, 
előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása; 
9. közszolgáltató: a Füzesgyarmat Város működési területén a szelektív  
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint 
kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő; 
10. szelektív hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 2. § 4. pontjában 
megjelölt fajtájú hulladéknak a feljogosított Közszolgáltató által az 
ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, fizikai 
előkezelésére, esetleges ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), 
illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működése; 
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11. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás 
igénybevételéért a Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében 
meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj. 
 
 

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 
 

3. § 
 
Az Önkormányzat a tulajdonában kezelésében álló közterületek, utak 
tisztántartásával, akadálymentesítésével biztosítja, hogy a Szolgáltató a vonatkozó 
önkormányzati rendelet szerinti helyen és gyakorisággal a tárolóeszközöket 
hulladékszállító járműveivel akadály nélkül begyűjteni/üríteni tudja 
 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
 

4. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező szelektíven gyűjthető 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, valamint a 
begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek szennyeződésmentes állapotban átadni. 
Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 
 

a) a települési újrahasznosítható és elkülönítetten gyűjthető, szilárd hulladékot – 
különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig 
gyűjtse, illetve tárolja. 
b) az ingatlanán keletkező települési elkülönítetten gyűjthető és újrahasznosítható 
szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást 
vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, 
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény 
– és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 
 
(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az 
olyan építési engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana 
tekintetében, ahol nem tartózkodik és szelektíven gyűjthető hulladék sem 
keletkezik. 
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(3) Az az ingatlantulajdonos, aki ingatlanát csak bizonyos időszakban használja 
(üdülőingatlanok), csak ebben az időszakban köteles a közszolgáltatást igénybe 
venni. 
 

A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok 
 

5. § 
 

A gazdálkodó szervezet köteles a gazdasági tevékenységével összefüggésben 
keletkezett települési szilárd hulladékot e rendelet 1.§ (4) bekezdésében 
meghatározott anyagfajták tekintetében, mint szelektív hulladékot e rendeletben 
meghatározott elkülönítetten gyűjteni, tárolni és a begyűjtésre feljogosított 
Közszolgáltatónak átadni. Alapvető kötelessége e tekintetben megegyezik a 4.§-
ban leírtakkal. 

 
II. fejezet 

 
A szelektív hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje, a 

közszolgáltatás kötelező igénybevétele 
 

6. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet (továbbiakban: Kötelezettek) 
köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 
 
(2) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet valamint a Közszolgáltató 
közötti jogviszonyt a szelektív hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a 
tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó 
szervezet számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 
rendelkezésre áll. 
 
(3) A szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét 
(gyakoriság, útvonal, időpont), a keletkező mennyiség figyelembevételével a 
Közszolgáltató köteles elkészíteni és a polgármesternek jóváhagyásra benyújtani. A 
közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, a hulladék begyűjtésének, elszállításának 
rendjéről a Közszolgáltató a Kötelezetteket írásban köteles értesíteni. 
 
(4) A Közszolgáltató és a Kötelezettek jogaira és kötelezettségeire, valamint a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 
8. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 
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(5) A közszolgáltatás feltételeiben, a hulladék begyűjtésének, elszállításának 
rendjében bekövetkező változásokról a Közszolgáltató a Kötelezetteket – a változás 
bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles. 
 
 

A szelektív hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló 
gyűjt őeszközök 

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
 

7. § 
 

(1) A Kötelezettek  a szelektív hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőeszközt, valamint – a 
Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőeszköz űrtartalmát meghaladó 
mennyiségű alkalmi szelektív hulladék gyűjtésére – a Közszolgáltató által 
rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott másik gyűjtőeszközt köteles 
igénybe venni. 
 
(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos 
gyűjtőeszköz típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának 
helyét az Önkormányzat állapítja meg a keletkezett szelektív hulladékmennyiség és 
a gyűjtési gyakoriság figyelembevételével a Közszolgáltató ajánlata alapján. 
 
(3) A szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, 
gyakorisága: a kötelezettek havi egy alkalommal kötelesek a szelektív hulladék 
elszállítását igénybe venni. 
A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti begyűjtési/ürítési nap áthelyezésről az 
ingatlantulajdonosokat hirdetményben köteles tájékoztatni. 
 
(4) A gyűjtőeszközök méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti 
időszakra ingatlanonként legkevesebb 2 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell 
figyelembe venni. 
 
(5) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett 
hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőeszközt az 
ingatlantulajdonos rendelkezésre bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt.  
 
(6) A Kötelezettek köteles írásban, 30 nappal korábban bejelenteni a 
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos szelektív hulladékmennyiséget 
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jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés 
alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra 
vagy időtartamra a szelektív hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, 
illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, a 
Kötelezett rendelkezésére bocsátani, és a többlet-közszolgáltatást teljesíteni. A 
többlet-szelektívhulladék elszállításának esetét és az ennek megfelelő esetleges 
többletdíj alkalmazásáról a Közszolgáltató a Kötelezettet értesíteni köteles. 
 
(8) Ha az ingatlanon keletkező szelektívhulladék mennyisége nem rendszeresen, 
hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az 
ingatlantulajdonos a többlet-hulladék elszállításához szükséges nagyobb űrtartalmú 
vagy további gyűjtőedényt a Közszolgáltatónál nem rendeli meg, úgy a 
Közszolgáltató az általa külön díjazás ellenében az ingatlantulajdonos 
rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőeszköz mellé kirakott 
szelektívhulladékot. A zsák térítési díja magában foglalja az elszállítás költségeit is. 
 

A szelektív hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló 
gyűjt őeszközök 

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 
 

8. § 
 

(1) A Kötelezett az átvett gyűjtőeszközt az ingatlan területén belül köteles 
elhelyezni. Gyűjtőeszközt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az 
Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve 
a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet. 
 
(2) A Kötelezettek kötelesek az átvett gyűjtőeszközöket a hulladék elszállítása 
céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést 
végző gépjárművel megközelíthető és begyűjtésre, ürítésre alkalmas helyen 
elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a begyűjtési napot megelőző napon 18 órától 
és begyűjtési napon 8 óráig lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan 
engedélyezett elhelyezést. 
 
(3) A Közszolgáltató köteles a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőeszközöket a 
begyűjtési napokon 22 óráig begyűjteni/üríteni. Tilos a szelektív gyűjtött 
hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon 
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 
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(4) A gyűjtőeszközben – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – a 
szelektíven gyűjtött hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az az eszköz 
mozgatásakor, ürítésekor ne szóródjon, valamint a biztonságos tárolást, begyűjtést, 
ürítést ne veszélyeztesse. A kihelyezett gyűjtőeszközökből guberálni tilos. A 
kihelyezett gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat, és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével. 
 

9. § 
 

(1) A Kötelezettek kötelesek gondoskodni a gyűjtőeszközök rendeltetésszerű 
használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. 
 
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőeszközök begyűjtése/ürítése során 
esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles 
gondoskodni. 
 
(3) A Közszolgáltató tulajdonát képező, a Kötelezettek rendelkezésére bocsátott és 
rendeltetésszerűen használt gyűjtőeszközök cseréjéről a Közszolgáltató köteles 
gondoskodni. 
 

 
10. § 

 
(1) A szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék elszállítását szolgáló 
eszközök: 
a). Családi házzal rendelkező lakosság tekintetében: a Közszolgáltató  
emblémájával jelzett, műanyagzsák 110 literes méretben, 
b). Tömblakásos lakóingatlanok tekintetében igény szerint, de a begyűjtési 
időszakok között keletkező mennyiségtől és a begyűjtött szelektív 
hulladékmennyiség biztonságos tárolásától függően: 
- a Közszolgáltató emblémájával jelzett, műanyagzsák 110 literes méretben, 
- a Közszolgáltató emblémájával jelzett, 1500 L-es (1,5 m3) gyűjtőzsák 
c). Gazdálkodó szervezetek tekintetében az ingatlan jellegétől függetlenül igény 
szerint, de a begyűjtési időszakok között keletkező mennyiségtől és a begyűjtött 
szelektív hulladékmennyiség biztonságos tárolásától függően: 
- a Közszolgáltató emblémájával jelzett, műanyagzsák 110 literes méretben, 
- a Közszolgáltató emblémájával jelzett, 1500 literes (1,5 m3) gyűjtőzsák, 
- a Közszolgáltató emblémájával jelzett, 110 literes edénymérettől egészen a 32 m3 
méretű gyűjtőedények, 
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(2) A gyűjtést, begyűjtést, szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető szelektív 
hulladék súlya: 
a) a 110 literes műanyagzsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák szája beköthető 
legyen, de legfeljebb 5 kg. 
b) az 1500 literes (1,5 m3) gyűjtőzsák esetében olyan mennyiség, hogy a benne 
elhelyezett szelektív hulladék a gyűjtőzsák begyűjtő járműre rakodásakor ne 
szóródhasson ki. 
c) a többi gyűjtőedénybe az azon feltüntetett mennyiség. 
 
(3) A gyűjtést, begyűjtést, szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető szelektív 
hulladék térfogata: 
a) a 110 literes műanyagzsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák szája beköthető 
legyen. 
b) a többi gyűjtőeszköz esetében e rendelet 8.§ (3) bekezdése szerint. 
 
(4) Tilos a gyűjtőedényben az e rendelet 1.§ (4) bekezdésében meghatározott 
anyagfajtáktól eltérő hulladékot elhelyezni. 
 
(5) Tilos a gyűjtőeszközökbe folyékony, mérgező tűz- és robbanásveszélyes 
anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely 
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző, vagy más személyek életét és testi 
épségét, egészségét. 

 
A szelektíven gyűjtött hulladék és a gyűjt őeszközök értéke, tulajdonjoga, a 

tulajdonjog keletkezésének időpontja. 
 

11. § 
 

(1) A szelektíven gyűjtött hulladéknak értéke van, mert a Kötelezett által végzett 
megfelelő elkülönített gyűjtése és szabályszerű kihelyezése a begyűjtésre értéket ad 
hozzá, így újrahasznosítható haszonanyaggá válik. 
 
(2) A Kötelezett által gyűjtött szelektív hulladék tulajdonjogát a Közszolgáltató 
megszerzi abban az időpontban, amikor a Kötelezett a megtöltötte gyűjtőeszközt és 
a kijelölt begyűjtési napon az arra kijelölt köz vagy magánterületre kihelyezi. 
Annak eltulajdonítása szabálysértést vagy bűncselekményt valósíthat meg.  
Azzal az előbbiekben meghatározott időponttól számítottan a közszolgáltató 
szabadon rendelkezik, a hatályos jogszabályok és az önkormányzattal kötött 
szerződés rendelkezéseinek betartása mellett. 



 10 

 
(3) A szelektív gyűjtésre rendszeresített, a Kötelezettek számára rendelkezésre 
bocsátott gyűjtőeszközök önmagukban is értéket képviselnek, mert a 
Közszolgáltató azokat térítés ellenében szerezte be. Annak eltulajdonítása vagy 
nem rendeltetésszerű használatából adódó sérülése szabálysértést vagy 
bűncselekményt valósíthat meg. 
 
 

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, 
illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 

 
12. § 

 
(1) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezéséről, fizikai előkezeléséről, 
ártalmatlanításáról és hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 
 
(2) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezését, fizikai előkezelését, esetleges 
ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgáltató a kizárólag erre a célra kijelölt, 
jogszabályban meghatározott engedélyekkel rendelkező létesítményben végezheti: 
6000 Kecskemét-Kmatykó II. került 7-8. szám alatti telephelyen. 
 
 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
 

13. § 
 

(1) A közszolgáltatás ellátásáért a Közszolgáltatót díj illeti meg, melynek mértékét 
–  a közszolgáltató javaslatára – a hatályos jogszabályok alapján a Képviselő- 
testület állapítja meg. A testület a közszolgáltatási díjakat évente felülvizsgálhatja. 
  
(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos  és gazdálkodó 
szervezet köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint és arányban a 
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. 
 
(3) Abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevő nem fizeti meg a díjat, úgy a 
szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére mindaddig, amíg a hátralékos díj 
és annak járulékai ki nem egyenlítődnek. 
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(4) Szolgáltató által biztosított kedvezmények (térítésmentes és 50 %-os 
kedvezmény) odaítéléséről a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a keret 
erejéig. 
 
(5) A (4) bekezdésben szabályozott kedvezményekre vonatkozó kérelmeket minden 
év április 30-ig lehet benyújtani.  
 
(6) Támogatásban a közszolgáltató által meghatározott keret erejéig az a 
füzesgyarmati lakos részesülhet, aki a szolgáltatásért közvetlenül fizetésre 
kötelezett, és a 75. év feletti házaspárok, (amennyiben mindkét fél betöltötte a 
korhatárt) valamint a 75. év feletti egyedül élő személyek. 
 
(7)a) A fizetési kötelezettség alól mentesítést kaphatnak, amennyiben az egy főre 
eső havi jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb 
összegének a másfélszeresét (42.750,-Ft-ot), egyedül élők esetében kétszeresét 
(57.000,-Ft). 
 
b) 50 %-os fizetési kedvezményt kaphatnak a kérelmezők, amennyiben az egy főre 
jutó havi jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb 
összegének kétszeresét (57.000,-Ft), egyedül élők esetében amennyiben a havi 
jövedelmük nem haladja meg a 65.000,-Ft-ot.  
 
(8) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a szelektív 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 
 
(9) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja 
meg, az e rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen díjakat kell figyelembe venni a 
jelen rendelet 7. § (7) és (8) bekezdései szerinti többlet-közszolgáltatás teljesítés 
esetén is. 
 

(10) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a 
Közszolgáltató által alkalmazható legmagasabb mértéke. 
 
(11) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Közszolgáltató állapítja meg a 10. 
bekezdésben foglaltak alapján. 
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14. § 

 
(1) A közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási törvény 25. § (3) 
bekezdésében meghatározottak szerint évente november 15. napjáig 
költségelemzést és díjkalkulációt készíteni és azt javaslat formájában az 
Önkormányzat részére előterjeszteni. 
 
(2) A Közszolgáltató ajánlott díjának megállapítását a következő szabályok szerint 
végzi: 
a) Egytényezős Közszolgáltatói díj megállapítása 
 

Egytényezős Közszolgáltatói díjklkuláció                               
(csökkentő tétel nélkül) egység összesen

Ármegállapítás szabályai (ingatlan/év)   
Közszolgáltatáasi díj (KD): Ft./év  
n: ürítések száma db.  
e:tároló edények száma db.  
L: tárolóedény űrtartalma l.  
d:egységnyi díjtétel Ft./l.  
 
Egységnyi díjtétel (d) meghatározása: Ft./l.  

k:  hulladékszállítással kapcsolatban felmerülő éves költség és ráfordításFt.  
összetevői: - anyagköltség   
                     - bérköltség és járulékai    
                     - anyag és személyi jellegű költségek   
                     - értékcsökkenés   
                    - egyéb költségek
NY:  közszolgáltatási szerződésben előirányzott nyereség 
(max:5%)

Ft.  

L:  szerződésben meghatározott éves ürítendő mennyiség l.  

Ad:  Az ártalmatlanító (válogató) telep által megállapított díj
Ft.  

összetevője: esetünkben a vállógató díja. Mivel a határozat nem
terjed ki önkrmányzati tulajdonban lévő hulladékudvar vagy
telep üzemeltetésére, ezért ezt nem kell tovább bontani.   

dLenKD ⋅⋅⋅=

éves L

AdNyk
d

++=
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b) Díjcsökkentő tétel megállapítása 
 
 

Közszolgáltatói díjcsökkentő tényező megállapítása egység összesen
A díjcsökkentő tétel megállapításának szabályai   

Közszolgáltatáasi                                                                                     
díjcsökkentő (Kdcs):

Ft./év  

n: ürítések száma db.  
e:tároló edények száma db.  
L: tárolóedény űrtartalma l.  
dcs:egységnyi csökkentő díjtétel Ft./l.  

Egységnyi díjcsökkentő                                                      tétel 
(dcs) meghatározása:

Ft./l.  

ké: A hasznosításra átadással kapcsolatban felmerülő éves 
költség és ráfordítás

Ft.  

összetevői: - anyagköltség   
                     - bérköltség és járulékai    
                     - anyag és személyi jellegű költségek   
                     - értékcsökkenés   
                    - egyéb költségek
NY:  közszolgáltatási szerződésben előirányzott nyereség Ft.  
L:  szerződésben meghatározott éves ürítendő mennyiség l.  
Bev: bevételek az hasznosításra átadásból és begyűjtői 
díjtámogatásból összesen. Ft.  

dcsLe.nKdcs ⋅⋅⋅=

Léves

BevNyké
dcs

−+=

 
 
 
c) Az ajánlott közszolgáltatói díj megállapítása 
 
Korrigált Közszolgáltatási díj                                                                           
(KKD):

Ft./év  KDcsKDKKD −=
 

 
 
(3) A Közszolgáltató évente díjnövekedésre tehet javaslatot a következő szabály 
szerint:  
A díjnövekedés évenként: 
 

K = (1+I) * z 
 K: költség 
 I: éves inflációs ráta (tizedes tört alakban, két tizedes jegy pontosságig) 
 Z: előző évi díj 
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A díjnövekedésről az önkormányzat dönt a közszolgáltatóval történt egyezség 
alapján. 
 
(2) Az Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága által felülvizsgált 
költségelemzést és díjkalkulációt a polgármester előterjeszti a Képviselő-testület 
részére. 
 

V. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

15. § 
 

A rendelet, a 13-14. § kivételével, 2010. szeptember 1-jén lép hatályba a 
műanyagokra (PET) palackok és fólia) vonatkozóan, az 1. § (4) bekezdésében 
felsorolt papír és kartonra vonatkozóan 2011. július 1-jén, míg a további 
anyagfajtákra 2012. január 1-jén. A rendelet 13-14 §-a 2013. július 1-jén lép 
hatályba. 
 
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai 
között társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai 
Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával 
összhangban, az Európai Közösségeknek a következő jogszabályával 
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK irányelve a 
hulladékról. 
 
Jogharmonizációs záradék: 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 15. cikk 
(3) bekezdésének megfelelő  követelményt tartalmaz. 
   
Füzesgyarmat, 2010. augusztus 26. 
 
 

      Bere Károly sk.        Botlik Tiborné sk. 
    alpolgármester      jegyző 
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1. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés Ft/év/lakás 
Lakosságot terhelő műanyagokra vonatkozó 
(PET) palackok és fólia szelektív 
hulladékgyűjtés és szállítás 

 

 
1,-Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
1  Kihirdetve: 2010. augusztus 26-án. 
 
 
 


