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a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 
 

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) 
bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§- ban, a 39.§ (2) és (5) 
bekezdésében, 88.§ (4)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

Elkülönítetten gyűjtött hulladék 
 

1.§. 
 

(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és a gazdálkodó szervezet kivételével az 
ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott sárga színű zsákban 
elkülönítetten gyűjtött e hulladékokat a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére 
átadja, a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak 
kezeléséről a Ht-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékait a Közszolgáltató 
részére is átadhatja. 

 
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga zsákba az alábbi 
újrahasznosítható hulladékok helyezhetők el: 
a) papír, 
b) műanyag, 
c) fém, 
Az elkülönítetten gyűjtött üveg továbbra is a szelektív gyűjtősziget zöld konténerében 
gyűjthető. 
 
(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített 
gyűjtőzsák tartalmát. A közszolgáltató nem szállítja el a zsákot, ha láthatóan nem 
hasznosítható hulladék van benne. 

 
(4) A közszolgáltató ingatlanonként 8 db sárga színű zsákot biztosít az elkülönített 
gyűjtésre, amelyeket kéthavonta egyszer gyűjt be és szállít el külön gyűjtőjárattal. A 
közszolgáltató a begyűjtés alkalmával annyi üres zsákot hagy az ingatlantulajdonosnál, 
amennyit elszállít. Amennyiben az ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a 
gyűjtőedényben helyezi el, úgy üres zsákot a közszolgáltató nem biztosít. 

 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kedvezmények 
 

2.§ 
(1) A támogatást az önkormányzat települési támogatásként nyújtja a jogosult részére. 

 
 
 



Záró rendelkezések 
 

3.§ 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti 
azzal, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladékra vonatkozó rendelkezéseket 2015. július 
1.napjától kell alkalmazni. 
 
 
Nyírmártonfalva, 2015. május 28. 
 
 
Kövér Mihály Csaba         Dr. Fekete Erzsébet 
       polgármester          jegyző 

 
 

A rendelet kihirdetve: 2015.május 29. 
 
 

Dr. Fekete Erzsébet 
                               jegyző 


