
Szentkirályszabadja község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
10/2015. (VIII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya véleménye alapján a következőket rendeli el: 

1.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(VIII.08.) önkormányzati 
rendelet 1.§ (3) bekezdés b.) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép: 

„b) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a 
közszolgáltatási területen elkülönítetten gyűjtőszigeten, az elkülönítetten, házhoz menő 
szolgáltatással szelektíven gyűjtött települési hulladékra és a lomtalanítás során 
elhelyezett lomhulladékra.” 

2.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(VIII.08.) önkormányzati 
rendelet 4.§ helyére az alábbi rendelkezés lép: 

„4.§  (1) Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék gyűjtése az 
alábbi gyűjtőedényekben történik: 
a) családi háznál, illetve 4 lakásosnál nem nagyobb társasháznál a 60, 80, 120, 240
literes gyűjtőedény, 
b) 4 lakásosnál nagyobb társasháznál a 360, 660, 770, 1100 literes gyűjtőedény, továbbá
c) a szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti
összegyűjtésére a közszolgáltató emblémájával ellátott 60, 80, 110 literes műanyag 
gyűjtőzsák. 
(2) Az ingatlanon képződött települési hulladékból az elkülönítetten gyűjtött szelektív 
hulladék gyűjtése –házhoz menő szolgáltatás keretében-  az erre a célra a szolgáltató 
által térítésmenetesen biztosított zsákban, gyűjtőedényben történik.” 

3.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(VIII.08.) önkormányzati 
rendelet kiegészül egy új 14.§-sal: 

14.§ (1) A természetes személy ingatlanhasználó esetében a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés a közszolgáltatás része. 
(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a speciális 
szelektív hulladékgyűjtő zsákban, gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjti a 
műanyaghulladékot, fémhulladékot valamint papír- és kartonhulladékot. A házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés keretében elkülönítetten gyűjthető hulladékokat a rendelet 1. 
melléklete határozza meg.  
(3) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében elkülönítetten gyűjtött hulladékot 
az ingatlanhasználó a közszolgáltató által térítésmentesen biztosított szelektív 
gyűjtőzsákban, gyűjtőedényben adja át a közszolgáltatónak. 





 
1. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez 
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15. 01. 01. papír és karton csomagolási 
hulladék 

karton doboz 
irattároló doboz 
hullámpapír 
színes, vagy fekete-fehér 
újság 

20. 01.01. papír és karton irodai papírok,  
könyvek 
prospektusok, 
csomagoló papírok 

 15. 01. 06. 
 
 
 
 
 
 
 

 

műanyag csomagolási 
hulladék 

ásványvizes, üdítős 
palackok és kupakjaik 
csomagoló fóliák, 
műanyag zacskók, 
fóliák 
tejfölös, joghurtos, 
margarinos poharak 
tisztítószeres flakonok 

fém csomagolási hulladék alumínium italos dobozok 
vegyes összetételű 
kompozit csomagolási 
hulladék 

italos karton dobozok 

 

 


