
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 

1/2014. (III. 04.) KT. sz. rendeletének módosításáról 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLCCIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 19. pontjában  meghatározott   

feladatkörében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§. (1) bekezdés 

a.)-g.) pontjaiban és a 88.§. (4) bekezdés a.) b.) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

Fülöp Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló  1/2014. (III. 04.) KT. sz. 

rendeletének  (továbbiakban: Rendelet) a következő 2/A §-al egészül ki: 

 

„2/A. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés  

2/A.§. 

 

(1) A közszolgáltatási szerződés nyilvános. 

(2) A közszolgáltatási szerződésnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben 

(továbbiakban: Ht.), a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 

közszolgáltatási szerződésről 314/2013. (VIII.18.) Korm. rendeletben 

meghatározottakat kell tartalmaznia.” 

 

2.§. 

 

(1) A rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „3.§. 

 

(1) A közszolgáltató az alábbiakban felsorolt szabványos mérettel rendelkező hulladék 

gyűjtőedényeztet (Továbbiakban: gyűjtőedényzet) biztosítja: 

a.) 60 literes gyűjtőedényzet, melyben legfeljebb 12 kg hulladék helyezhető el, 

b.) 80 literes gyűjtőedényzet, melyben legfeljebb 17 kg hulladék helyezhető el, 

c.) 120 literes gyűjtőedényzet, melyben legfeljebb 25 kg hulladék helyezhető el,  

d.)  240 literes gyűjtőedényzet, melyben legfeljebb 50 kg hulladék helyezhető el, 

e.) 1100 literes gyűjtőedénzet,, melyben legfeljebb 230 kg hulladék helyezhető el, 

f.)  szolgáltató emblémájával ellátott gyűjtőzsák, melyben  olyan mennyiségű hulladék 

helyezhető el, hogy a zsák szája beköthető legyen 

 

(2) A rendelet a következő 3/A.§-al egészül ki: 

 

„3/A.§. 

 



(1) A közszolgáltató a 60 literes űrmértékű  gyűjtőedényzett csak a lakóingatlant 

egyedül és életvitelszerűen használó természetes személynek köteles biztosítani, aki 

e tényt az e rendeletben meghatározott rendben  kiadott igazolással igazolja. 

(2) Az ingatlanhasználó által választott, a rendelet szerinti gyűjtőedényzet az 

ingatlanhasználó tulajdonát képezi, annak beszerzéséről saját maga köteles 

gondoskodni.” 

 

3.§. 

 

A Rendelet a következő 3/B §-al egészül ki: 

 

„3/B.§. 

 

(1) A Képviselő-testület a lakóingatlanukat életvitelszerűen és egyedül használó 

természetes személy ingatlanhasználók részére e tény bizonyítására vonatkozó 

igazolás (továbbiakban: igazolás) kiállításával kapcsolatos hatáskörét átruházza a 

jegyzőre. 

(2) Az igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait kell 

alkalmazni. 

(3) Az igazolás iránti kérelmet írásban a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

Fülöpi Kirendeltségére kell benyújtani. 

(4) A kérelemben a kérelmező anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában 

nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett ingatlanban 

életvitelszerűen és egyedül él. 

(5) A jegyző igazolást a  személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatok 

alapján állítja ki. Amennyiben a kérelemben foglaltak és nyilvántartásban szereplő 

adatok között eltérés van a kérelmet elutasítja. 

(6) Amennyiben az igazolás kiadására vonatkozó feltételekben változás következik be, 

az ingatlanhasználó köteles azt írásban bejelenteni. 

 

4.§. 

 

A Rendelet  9.§.- a  a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„6. Elkülönített hulladékgyűjtés 

 

9.§ 

 

 

(4) A közszolgáltató az üveg- papír-, műanyag és fém  szelektív hulladék gyűjtésére a 

Fülöp Kossuth u. 30. sz. közterületen elhelyezett speciális gyűjtőedényekben biztosítja 

azon ingatlanhasználók részére, ahol nem biztosított a házhoz menő elkülönített 

hulladékgyűjtés.” 

 

5.§.  

 

A Rendelet a következő 9/A.§.-al egészül ki: 

 

     „   6/A. Zöldhulladék gyűjtés 



 

9/A.§. 

 

Az ingatlanhasználónak a zöldhulladékot elsősorban komposztálni kell, amennyiben a 

nem kerül sor a komposztálásra, abban az esetben a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 

gyűjtőedénybe kell gyűjteni.” 

 

6.§. 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba,  és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszíti.  

 

 

 

Hutóczki Péter                                                                                 Dr. Csősz Péter  

  polgármester                                                                                               jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2016. március 11. 

 

                                                                                                      Dr. Csősz Péter  

                                                                                                             jegyző 
 


