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DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

39/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelete*

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 
40/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a M agyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 28. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 48. § (3) bekezdésében 
m eghatározott feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és M agyar 
Agrár-, Elelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar Megyei szervezete 
véleményének kikérésével a következőket rendeli eh

1 .§

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 40/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (11) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(11) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:]

„e) a biohulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem a közszolgáltató által arra 
rendszeresített gyűjtőedényben keiül átadásra.”

2 .§

A R. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó 
részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet 
szerinti igazolást a jegyző adja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani.”

*  A K özgyűlés a rendeletét a 2015 . novem ber 19-ei ütésen fogadta el.
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3.8

A R. 1. melléklet 2. pontja az 1. melléklet szerint módosul.

4.8

A R. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

5 .8

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. 
jegyző

Dr. Papp László sk. 
polgármester



1. melléklet a 31/2015. (ií: 15:)
önkormányzati rendelethez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 40/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelet 
1, melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az ingatlanhasználóknál történő települési hulladék gyűjtése esetén a közszolgáltató által 
biztosított gyűjtőedények fajtái és a bennük elhelyezhető hulladék mennyiségei:

A B
1 A hulladékgyüjtőedény, gyűjtőeszköz ű rtarta lm a, 

színe, anyaga
A hulladékgyüjtőedényben, 

gyűjtőeszközben elhelyezhető 
hulladék mennyisége

2 60 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 14 kg
3 80 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 18 kg
4 120 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 25 kg
5 240 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 50 kg
6 770 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 250 kg
7 770 literes, fémszínü, fémből készült gyűjtőedény legfeljebb 250 kg
8 4000 literes fehérre festett, fémből készült gyűjtőedény legfeljebb 750 kg
9 1100 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 250 kg

10 1100 literes fémszínü, fémből készült gyűjtőedény legfeljebb 250 kg
11 7500 literes fehérre festett, fémből készült gyűjtőedény legfeljebb 1200 kg
12 60 literes fehér műanyag zsák legfeljebb 12 kg



2. melléklet a -5A/2015. (*t. Ö.í)
önkormányzati rendelethez

KÉRELEM 3.000 Ft
lakóingatlan egyedül és életvitelszerűen megvalósuló illetékbélyeg 

használatát tanúsító igazolás kiadásához

Kérem Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a fenti tény tanúsítására igazolást 
adjon ki.

Alulírott (kérelmező).....................   ...................................... ..szül.név:................... ........................... .
(születési hely, idő.: .........................................   anyja neve:..............)

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Debrecen,....................................   szám ........ em.......... ajtó alatti lakóingatlant

egyedül és életvitelszerűen használom.

Alulírottak tanúsítjuk, hogy a kérelmező nyilatkozata a valóságnak megfelel.

T a n ú k :

1. Név (olvashatóan):.................... ....................... 2. Név (olvashatóan):............................

Cím: .....................................  Cím:................................... .....................

Személyazonosító okmány és szám a:...................  Személyazonosító okmány és száma:

A lá írá s ;...........................      A láírás:

D e b re c e n , 201 ...............................................................  ................ .......................................
kérelmező aláírása

A hatóság tölti k i !
Záradék: Ezen irat záradékolására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló kormányrendelet felhatalmazása alapján a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004, évi CXL. törvény 83. § (3) bekezdése szerint került 
sor, és m int közokirat, teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy a kérelmező által tett nyilatkozat 
tartalm a a valóságnak megfelel.

Debrecen, 201   Dr. Szekeres Antal
jegyző megbízásából:

A kiadm ány hiteléül:
.....................................................................  Dr. Gulyás Tünde s.k.

ügyintéző P.H. osztályvezető

Tájékoztatás a túloldalon!



TÁJÉKOZTATÁS

É letvitelszerűen használja a lakóingatlant, aki azt ténylegesen, az életviteléhez szükséges tevékenységeket 
legjellem zőbben innen folytatva, folyam atosan otthonául használja.

A kérelem  benyújtható:

Szem élyesen: D M JV  Polgárm esteri H ivatala (Új V árosháza) Igazgatási Osztály Ü gyfélszolgálata, 
földszint 13. és 14. sz. ablak, ügyfélfogadási időben:

/hétfő: 8.00-12.00, kedd: 8.00-12.00 és 12.30-15.00, szerda: 8.00-12.00, csütörtök: 8 .00-12.00 és 
12.30-[7.00 péntek: 8.00-12.00/

Postán: D M JV Polgárm esteri H ivatala Igazgatási Osztály 4026 D ebrecen, Kálvin tér 11. sz.

A ham is tanúzás, a ham is tanúzásra felhívás, a közokirat-ham isítás, a ham is m agánokirat felhasználása és 
az okirattal visszaélés a Büntető T örvénvk önw ről szóló 2012. évi C. törvény alapián büncselekm énvnek  
m inősül.


