
 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

 a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról1  
 

(Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelettel) 
  

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.  § 

(1) A rendelet 
a) területi hatálya Gyula város közigazgatási területére (a továbbiakban: település); 
b) személyi hatálya a területi hatálya alá tartozó ingatlanok használójára (a továbbiakban 

együtt: ingatlanhasználó); 
c) tárgyi hatálya az ingatlanon képződő települési hulladékra (a továbbiakban: hulladék) 
terjed ki. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartama: 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed a településen a hulladék 
ingatlanhasználótól történő rendszeres átvételére, elszállítására, kezelésére, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények 
fenntartására, üzemeltetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és 
hasznosításra történő átadására (továbbiakban: közszolgáltatás). 

(3) Gyula Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a településen a 
közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Gyulai Közüzemi Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (továbbiakban: Közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés útján látja el. 

2. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 
 
 2. § 

(1) A településen keletkezett hulladék kijelölt átvevő helye 
a) vegyes hulladék és lom hulladék esetében a Gyula, Kígyósi úti hulladékátrakó állomás, 

hrsz: 0567/1; 
b) építési-bontási hulladék esetében a Gyula, Kígyósi úti építési-bontási hulladékkezelő, 

hasznosító telep, hrsz: 0567/1; 
c) biohulladék esetében az Eleki úti komposztáló telep, hrsz: 0114; 
d) papír, műanyag hulladék esetében az Eleki úti szelektív hulladékkezelő telep, hrsz: 

0114; 
e) üveg hulladék esetében a Kálvária tanya 19. szám alatti hulladék begyűjtő telep,  

hrsz: 6682/8/A/1; 
f) elektronikai hulladék és gumi hulladék esetében a Kígyósi úti hulladékátrakó 

állomáson lévő hulladékgyűjtő udvar, hrsz: 0567/1. 

                                                 
1 A rendeletet a képviselő-testület a 2013. november 21-i ülésén fogadta el. Hatályos 2013. december 1. napjától. 
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(2) A hulladék gyűjtéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról a Közszolgáltató köteles 
gondoskodni. 

(3) A hulladék szállításának minimális gyakorisága: 
a) háztartási vegyes hulladék esetében 

aa) lakó ingatlanok esetében heti egyszeri alkalom, 
ab) lakótelepi lakások esetében heti kétszeri alkalom, 

  ac)2 üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától szeptember 30. 
napjáig hetente egyszeri alkalom, 

b) biohulladék esetében 
ba) lakó ingatlanok esetében lakótelepi lakások kivételével heti egyszeri alkalom, 

  bb)3 üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától szeptember 30. 
napjáig hetente egyszeri alkalom, 

c) a hulladékgyűjtő szigetekről az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag- és 
üveghulladék esetében heti kétszeri alkalom, 

 d)4 gazdálkodó szervezet esetén amennyiben  
da)  a vegyes hulladék bomló szerves anyagot is tartalmaz: hetente egyszeri 
alkalom; 
db)  a vegyes hulladék bomló szerves anyagot nem tartalmaz: havonta egyszeri 
alkalom. 

(4) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás esetében az 
a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást 
írásban felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

3. A közszolgáltatás igénybevétele  
 

3. § 
 

(1) Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedény (a továbbiakban: gyűjtőedény) 
a) Háztartási vegyes hulladék esetében 

aa) 60 literes űrtartalmú gyűjtőedény (csak lakó ingatlanok esetében); 
ab) 110 literes űrtartalmú gyűjtőedény; 
ac) 120 literes űrtartalmú gyűjtőedény; 
ad) 240 literes űrtartalmú gyűjtőedény; 
ae) 770 literes űrtartalmú konténer; 
af) 1100 literes űrtartalmú konténer. 

b) Biohulladék esetében 
ba) 120 literes űrtartalmú gyűjtőedény; 
bb) 240 literes űrtartalmú gyűjtőedény; 
bc) 770 literes űrtartalmú konténer; 
bd) 1100 literes űrtartalmú konténer. 

 c)5 120 liter űrtartalmú, Közszolgáltató azonosító jelével ellátott műanyag zsák. 

(2)6Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére, elszállítására a Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre 
bocsátott műanyag zsákot köteles igénybe venni. 

                                                 
2 Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1. napjától. 
3 Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1. napjától. 
4 Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1. napjától. 
5 Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1. napjától. 
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(3)7A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék 
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó kérelmére 
rendelkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított harminc napon belül. 
Zsákos hulladékszállítás esetén Közszolgáltató az ügyfélszolgálatán köteles az 
ingatlanhasználó kérésére, azzal egyidőben, egy hónapra elegendő műanyag zsákot 
ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani. 

(4)  Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja. 

(5) Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére a gyűjtőedényt használatba adja. A 
használatba adott gyűjtőedény tulajdonjoga Közszolgáltatót illeti meg. 

(6) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt 
keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel. 

(7) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra a 
ténylegesen keletkezett hulladékmennyiséget kell figyelembe venni, mely háztartásonként 
nem lehet kevesebb, mint 30 liter/fő/hét, de legalább a Közszolgáltató által rendszeresített, 
az (1) bekezdés szerinti legkisebb térfogatú gyűjtőedény.   

(8) Ha az ingatlanhasználó az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a 
Közszolgáltató - az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett – jogosult az 
ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes, vagy az ingatlanhasználó 
által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri 
ürítését vélelmezni és ennek megfelelő díjat számlázni. 

4. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 

4. § 

Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell: 
a) a szerződő felek megnevezését, valamint 

aa)8 lakó ingatlanok, üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében lakcímét, születési 
helyét és idejét, anyja nevét, adóazonosító jelét; 

ab) gazdálkodó szervezet esetében székhelyét, telephelyét, adószámát, levelezési 
címét; 

b) a közszolgáltatás megnevezését (szerződés tárgyát); 
c) a közszolgáltatás teljesítésének feltételeit, helyét; 
d) a közszolgáltatás megkezdésének időpontját, a szerződés időbeli hatályát; 
e) a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó kötelezettségeit; 
f) a közszolgáltatás díját, megállapításának, számlázásának és megfizetésének módját, 
g) az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalmát, darabszámát, 

használatának jogcímét és módját; 
h) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező 

hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi; 
i) az ürítési gyakoriságot; 
j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti esetleges 

többletszolgáltatás feltételeit; 
k) a szerződés módosításának, felmondásának megszűntetésének feltételeit; 

                                                                                                                                                         
6 Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1. napjától. 
7 Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1. napjától. 
8 Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1. napjától. 
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l) a szerződésszegés eseteit, 
m) az irányadó jogszabályok meghatározását. 

5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
 

5. § 

(1) Az ingatlanhasználó - a hulladékról szóló törvényben foglaltak betartása mellett - köteles 
a) a közszolgáltatást az e rendeletben meghatározott gyakorisággal és feltételek szerint 

igénybe venni. 
b) a vegyes hulladékot elkülönítve a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott 

gyűjtőedényben gyűjteni, tárolni, és azt a Közszolgáltató részére e rendeletben 
meghatározottak szerint átadni. 

c) a papír-, műanyag-, valamint üveghulladékot, és a lakótelepi lakások kivételével a 
biohulladékot elkülönítve gyűjteni, tárolni. 

d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani. 
e) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, 

hogy a hulladék mások egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település 
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

f) a Közszolgáltatónak tizenöt napon belül bejelenteni, ha a lakóingatlan használójának 
változása vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

g) gondoskodni a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, 
rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.  

(2) A természetes személy ingatlanhasználó köteles  
a)9 a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben az (1) bekezdés c) 

pontja szerint elkülönítetten gyűjtött biohulladékot a Közszolgáltató részére e 
rendeletben meghatározottak szerint átadni. 

 b) az általa elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag- és üveghulladékot a hulladékgyűjtő 
szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezni. 

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó jogosult az általa elkülönítetten gyűjtött papír-, 
műanyag- és üveghulladékot, valamint biohulladékot a Közszolgáltató részére, a 
Közszolgáltatóval kötött szerződés szerint átadni. 

(4) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget 
vagy adatot közöl - ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára 
vonatkozó adatot is - és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége 
rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató - az 
ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű 
hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt. 

6. A települési hulladék elhelyezése, gyűjtése 
 

6. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző 
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

                                                 
9 Módosította az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1. napjától. 
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(2) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a 
közterületre, és onnan a szállítási napon 18 óráig el kell távolítani, kivéve az 
engedélyezett tartós elhelyezést. 

(3) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a Közszolgáltató 
gépjárműve az ingatlan előtt megálljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele a 
Közszolgáltató által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik. 

(4) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a gyűjtőedény típusának megfelelő hulladékot 
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, az edény 
mozgatásakor és ürítésekor hulladék ne szóródjon. 

(5) Vegyes hulladék gyűjtésére, valamint biohulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben 
nem helyezhető el  
a) elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag- és üveghulladék; 
b) építési és bontási hulladék; 
c) állati tetem; 
d) elektromos, elektronikai hulladék; 
e) települési hulladéknak nem minősülő hulladék; 
f) folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag; 
g) veszélyes hulladék; 
h) egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások 

életét, testi épségét, egészségét.  

(6) Vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem helyezhető el biohulladék, 
valamint biohulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem helyezhető el vegyes 
hulladék (a lakótelepi lakások kivételével). 

(7) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:  
a) az nem a 3. § (1) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben kerül kihelyezésre;  
b) a kihelyezett gyűjtőedényben a (5)-(6) bekezdésekben felsorolt hulladékok, anyagok 

kerülnek elhelyezésre; 
c) az edényben a hulladék összetömörödött, befagyott, vagy a hulladékot úgy 

összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet; 
d) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött (fedele nem zárható).  

(8) Az (7) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlanhasználót 
írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. 

(9) Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőedény tárolási helyéről a gyűjtőedényt ürítésre való 
átadásának helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja 
igénybe venni, akkor azt a Közszolgáltató felé írásban jelzi. A többletszolgáltatásról a 
felek külön megállapodást kötnek.  

(10) Tilos  
a) a gyűjtőedényt úgy kihelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat akadályozza, 

vagy az baleset vagy károkozás veszélyét idézze elő. 
b) a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével 

vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a 
Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.  

(11)  A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó által rendeltetésszerűen 
használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az 
ingatlanhasználó (társasháznál a gondnok, házmester, közös képviselő, stb.) bejelentése 
alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 
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(12)  A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltulajdonítása vagy 
megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a 
gyűjtőedényt az 3. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette. 

(13)10 A háztartási hulladék műanyag zsákban történő gyűjtése során ingatlanhasználó 
köteles a Közszolgáltatótól átvett műanyag zsákokat a hulladék elszállítása céljából 
vegyes hulladék esetében a Közszolgáltató által közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő 
kalodákba, biohulladék esetében a kalodák mellett elhelyezni. 

7. A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó rendelkezések 
 

7. § 

(1) Közszolgáltató a településen az 1. mellékletben felsorolt szelektív hulladékgyűjtő 
szigeteket üzemelteti. Gondoskodik a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a 
gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények szükség szerinti gyakorisággal történő 
ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán 
tartásáról. 

(2) Az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag- és üveghulladék hulladékgyűjtő szigetre 
történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.  

(3) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, elkülönítetten 
gyűjtött, szennyeződéstől mentes hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen 
gyűjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetők.  

(4) A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem 
helyezhető el.  

8. A lomtalanításra vonatkozó rendelkezések 
 

8. § 

(1) Közszolgáltató a lomtalanítási akció pontos idejéről a lakosságot szórólap kiküldésével és 
hirdetmény útján tájékoztatja. 

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban 
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen 
megjelölt.  

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(4) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban 
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem 
helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.  

(5) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:  
a) vegyes hulladék;  
b) biohulladék;  
c) elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag- és üveghulladék;  
d) építési és bontási hulladék;  
e) gumiabroncs hulladék;  
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f) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;  
g) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;  
h) veszélyes hulladék.  

9. Közszolgáltatási díj 
 

9. § 

(1) A közszolgáltatási díj természetes személy esetében rendelkezésre állási díjból és a 
gyűjtőedény térfogata alapján meghatározott ürítési díjból áll. Lakó ingatlanok esetében 
lakótelepi lakások kivételével külön a háztartási vegyes hulladékra és külön a 
biohulladékra vonatkozóan, lakótelepi lakások esetében a háztartási vegyes hulladékra 
vonatkozóan.  

(2) A közszolgáltatási díj gazdálkodó szervezet esetében a hatályban lévő szerződésben 
rögzített egytényezős díj. 

(3) A biohulladék után nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie annak, aki a biohulladék 
szakszerű komposztására alkalmas berendezéssel rendelkezik, mellyel a biohulladék 
komposztálást saját ingatlanán megoldja. A díjfizetési mentességet az ingatlanhasználó és 
a Közszolgáltató írásban rögzítik.  

(4)11 Az az ingatlanhasználó mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének a megtérítése 
alól, akinek a bejelentés benyújtásának időpontjában nincs közszolgáltatási díjhátraléka és 
az ingatlanát megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja. Az 
ingatlan használaton-kívüliségét a közszolgáltató képviselőjének jelenlétében, nullás 
vízfogyasztással, vagy vízmérő hiányában egyéb hitelt érdemlő módon kéthavonként 
igazolni szükséges. Ez a szabály az üdülőként nyilvántartott ingatlan használójára nem 
terjed ki. 

(5) Nullás vízfogyasztásnak tekintendő, ha a mérőóra kezdő és a záró óraállása között 
legfeljebb kéthavonta 1 m3 vízfogyasztás keletkezik a használaton kívüli ingatlanban. 

(6) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen rendeletben 
foglaltak szerint a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.  

(7) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat havonta köteles megfizetni a Közszolgáltató 
részére.  

11. Kedvezmények a közszolgáltatási díj vonatkozásában 

11. § 

(1) A közszolgáltatás díjaihoz képest az önkormányzat az alábbi kedvezményeket állapítja 
meg:  
a) az az ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és az ingatlant kizárólag  

aa) egy közeli hozzátartozójával lakja, a közszolgáltatási díjból 50 % kedvezményben 
részesülhet, 

ab) egyedül lakja, a közszolgáltatási díjból 100 % kedvezményben részesülhet, 
 

amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.  
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b) a hadigondozottak a közszolgáltatási díjból 100 % kedvezményben részesülnek a 
szociális rászorultságtól és az életkortól függetlenül. 

(2) Az (1) bekezdés aa) alpontjában foglalt kedvezmény továbbra is megilleti az ingatlanban 
egyedül bennmaradót, amennyiben a kedvezményre jogosult házastárs elhunyt.  

(3) A kedvezményt személyenként, családonként csak egy ingatlanra lehet igénybe venni. 

(4) A kedvezményre való jogosultság megállapítására az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek fennállása esetén a polgármester jogosult.  

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetekben megállapított kedvezmények visszavonásig maradnak 
hatályban. 

(6) Az önkormányzat - a 14. § figyelembe vételével - az 1 fős háztartás esetén a 60 literes 
háztartási hulladék díjából 50 % kedvezményt, a biohulladék esetén - akinél igazolható, 
hogy a heti egyszeri ürítés mellett elegendő a 60 literes edény biztosítása -, a 120 literes 
edény díjából 50 % kedvezményt biztosít. 

12. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 

12. § 

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges személyes 
adatait köteles a Közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló 
értesítéssel egyidejűleg megadni, valamint a személyes adatainak változását annak 
bekövetkeztét követő 15 napon belül bejelenteni. 

(2) A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama 
alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt 
iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt jogosult kezelni a közszolgáltatással érintett 
ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben meghatározott és a közszolgáltatás 
ellátásához szükséges személyes adatait.  

(3) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas 
adatbázis létrehozása és működtetése. 

(4) Közszolgáltató jogosult a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat jogos 
igényeinek érvényesítése érdekében hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából 
harmadik személynek átadni. 

 
12/A. §12 

 
Az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény valamint a közszolgáltató 
kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 
317/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet szerinti tartalommal kell létrehozni. 

13. Záró rendelkezések 

13. § 

Ez a rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba. 
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14. § 

A rendelet 11. § (6) bekezdését csak a rendelet hatálybalépését megelőzően nyújtott és a 
rendelet hatálybalépésekor fennálló kedvezményes esetekre kell alkalmazni. E kedvezmények 
a jogosultság fennállásáig, de legfeljebb addig maradnak fenn, amíg az illetékes miniszter új 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat nem állapít meg. 

15. § 
 

Hatályát veszti Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2002. (VI.28.) 
számú, továbbá az azt módosító 35/2002.(VII.17.), 38/2002. (VIII.30.), 51/2002. (XII.13.), 
27/2003. (VI.27.), 43/2003. (XI.28.), 16/2004. (IV.1.), 40/2004. (X.29.), 48/2004. (XII.23.), 
43/2005. (XI.25.), 5/2006. (III.3.), 45/2006. (XII. 15.), 11/2007. (III.30.), 46/2007.(XII.21.), 
4/2009.(II.27.), 7/2009. (III.31.), 12/2010. (III. 29.), 9/2011. (III.28.), 15/2012. (III.30.), 
24/2012. (IV.27.), 38/2012. (IX.21.) és az 59/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 
 Dr. Görgényi Ernő s. k. Becsyné dr. Szabó Márta s. k. 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet a 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelethez 
 
Szelektív hulladékgyűjt ő szigetek elhelyezkedése: 
 

1. Csabai út 34. 
2. Honvéd utca 6. 
3. Kulcs utca – Rákóczi utca 23. 



 10

4. Kossuth tér 16. (Super Market) 
5. Városház utca 16. (Rőfös udvar) 
6. Béke sgt. 27. 
7. Apor tér 11. 
8. Budapest krt. 17. 
9. Budapest krt. 51. 
10. Nürnbergi utcai ABC 
11. Pósteleki út 22. 
12. Törökzugi sor 12-13.  
13. Dombi Lajos utca 2. 
14. Tomcsányi utca 32. (ABC) 
15. Pomucz utca 1. (ABC) 
16. Kazinczy utca 1. 
17. Pomucz tér 1. 
18. Diófa utca 32. (ABC) 
19. Deák Ferenc tér 6. 
20. Temesvári utca 12. 
21. Béke tér 24. 
22. Rulikowszki utca 3. 
23. Lahner György utca 10. 
24. Széchenyi utca 7. 
25. Malomsor utca 1. (zöldséges) 
26. Sirály utca – Béke utca 30. 
27. Budrió ltp. 2. 
28. Rábai Miklós utca 2. (Tornyai köz 15.) 
29. Szabadkai utca 1. 
30. Hódi utca – Pósteleki sarok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


