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Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben kapott felhatalmazásával élve, a hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV. törvény (Ht.) 35. §-a és 88. 

§ (4) bekezdése alapján a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

 

A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 12. §(1) az alábbi 

szövegrésszel egészül ki: 

 

„A családi házas övezetekben a szelektív hulladék gyűjtése a közszolgáltató által az ingatlanhasználó részére 

biztosított 120 l űrtartalmú gyűjtőedényzet használatával történik.  A gyűjtő edényzetben az elkülönítetten 

gyűjthető újrahasznosítható csomagolási hulladék helyezhető el. A gyűjtő edényzetben annak rendeltetésétől 

eltérő, környezetre, emberi egészségre ártalmas, vagy a gyűjtőjárművet rongáló hulladék nem helyezhető el. 

Amennyiben a családi házas övezetben a szelektív gyűjtés során többlethulladék keletkezik, az a 

rendszeresített gyűjtőedény mellé műanyag zsákban kihelyezhető. 

A családi házas övezetben az üveg csomagolási hulladék a gyűjtő edényzetben nem helyezhető el, azt a 

szelektív gyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőkonténerbe kell elhelyezni.  A lakótelepi övezetben a szelektíven 

gyűjtött hulladék a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőkonténerekbe helyezhető el.” 

 

 

2. § 

 

 

A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 12. §(2) az alábbi 

szövegrésszel egészül ki: 

 

„A lakosság által a családi házas övezetben szelektíven gyűjtött hulladékot a közszolgáltató a településrész 

kijelölt háztartási hulladék gyűjtési napján kettő hetente, díjmentesen szállítja el. A szelektív hulladékgyűjtő 

edényzetek közterületre történő kihelyezésére és a hulladék elszállítására az e rendeletben megállapított a 

települési hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közös szabályokat kell alkalmazni.” 

 

 

3. § 

 

 

A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 12. § az alábbi 

bekezdéssel egészül ki: 

 

(6) „A zöldhulladék gyűjtésére a közszolgáltató térítés ellenében a közszolgáltató logójával ellátott 

biológiailag lebomló műanyag zsákot biztosít. Egy zsákban maximálisan 25 kg zöldhulladék helyezhető el. A 

hulladék elszállítását a közszolgáltató előre meghirdetett időszakban és gyűjtési napon, házhoz menő 



 2 

rendszerben kettő hetente végzi el. A biológiailag lebomló zsákba jellegéből adódóan nem helyezhető gallyat, 

kerti nyesedéket a közszolgáltató ősszel és tavasszal előre meghirdetett időpontban egy-egy alkalommal 

elszállítja, ingatlanonként és alkalmanként 1 m3 mennyiségig maximum 1 m hosszúságú kötegelt állapotban. 

Az 1 m3 mennyiséget meghaladó gally, kerti nyesedék elszállítását a közszolgáltató külön megrendelés alapján 

térítés ellenében elvégzi.  A közterületre történő kihelyezésére és a hulladék elszállítására az e rendeletben 

megállapított a települési hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közös szabályokat kell alkalmazni.” 

 

 

 

4. § 

 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.  
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