
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2011. (I. ...) önkormányzati rendelete 

 

a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes 
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes 
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (9) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(9) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet köteles a gyűjtőedényt beszerezni, a 
hulladék gyűjtéséhez azt használni, annak folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti 
fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni, és azt a 
közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott érvényes azonosító jellel (a továbbiakban: 
matrica) ellátni, mely azonosító matricát a közszolgáltató a jogosult indokolt kérelemére 
pótol.” 

(2) A R. 4. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

[A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd hulladék 

elszállítását, ha] 

„a gyűjtőedény nincs ellátva a közszolgáltató által biztosított matricával.” 

 

2. § A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § (1) A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek közszolgáltatás keretében 
történő szelektív (anyagminőség szerinti) összegyűjtésére vonatkozó előírásokat, a gyűjtés 
rendszerességét, az igénybe vehető gyűjtőedény, zsák típusát, a szelektív gyűjtésre 
igénybe vehető gyűjtőszigetek, hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar) helyét, nyitva 
tartási idejét e rendelet 4. és 5. melléklete határozza meg. 

(2) A szelektív gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott 
szelektív gyűjtésre létesített gyűjtőpont, hulladékgyűjtő udvar, a havonta egyszer (minden 
hónap utolsó keddjén) házhoz érkező – hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló 
gyűjtőzsák – begyűjtőjárata igénybevételéért külön díjat nem köteles fizetni, azonban ez a 
körülmény nem mentesíti az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj 
megfizetése alól. 



 

3. §  (1) A R., e rendelet 1. mellékletével egészül ki. 

(2) A R., e rendelet 2. mellékletével egészül ki. 

(3) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(4) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon a 
hatályát veszti. 
 
 

 
 Dr. Pintér György        Szörfi István 

    polgármester            jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2011. január 

 

         Szörfi István 

              jegyző 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a …/2011. (I. ...) önkormányzati rendelethez  

"4. melléklet a 6/2007. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Gyűjtősziget helye  Elhelyezhető anyagok 

 

1. Enying, Fő utca – Móra Ferenc utca sarok papír, üveg, műanyag 

2. Enying, Dózsa György utca, CBA 
környezetében 

papír, üveg, műanyag 

3. Enying, Török Bálint utca temető felé való 
leágazása 

papír, üveg, műanyag 

4. Enying, László király utcai CBA előtti tér papír, üveg, műanyag 

5. Enying, Kinizsi utcán az Enyingi érnél papír, üveg, műanyag 

6. Enying, Rákóczi utca, Akócs malom papír, üveg, műanyag 

7. Enying, Mátyás király utca, Penny Market 
előtt 

papír, üveg, műanyag 

8. Enying, Csokonai utca papír, üveg, műanyag 

9. Enying, Belmajori I. istálló alatti üres 
telek 

papír, üveg, műanyag 

10. Enying, Cseresznye utca – Alsótekeresi 
bejáró 

papír, üveg, műanyag 

11. Enying, Fő utca 61/a. (óvodával 
szemben) 

papír, üveg, műanyag 

12. Enying, Dózsa György utca, Szeszfőzde papír, üveg, műanyag” 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a …/2011. (I. ...) önkormányzati rendelethez  
"5. melléklet a 6/2007. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 

Az enyingi hulladékudvarba lakosság által beszállítható hulladékok 

EWC kód Hulladékfajta Lakosság 

  egyszeri alkalommal 
átvehető hulladék 

mennyisége 

havonta összesen 
átvehető hulladék 

mennyisége 

13 02 05 
 

13 02 06 
 

13 02 07 

 
 

fáradt olajok 

 
 

max: 5 kg. 

 
 

max: 5 kg. 

15 01 10 
 

15 01 11 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 
vagy azokkal szennyezett csomagolási 

hulladékok 

 
max: 10 kg. 

 
max: 10 kg. 

20 01 19  növényvédő szerek max: 5 kg. max: 15 kg.  

20 01 21  fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok max: 5 kg. max: 5 kg. 

20 01 27  veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, 
ragasztók és gyanták 

max: 5 kg. max: 10 kg. 

20 01 33 elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 
01, 16 06 02 vagy 1606 03 kódszám alatt felsorolt 

elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 

 
max: 10 kg. 

 
max: 10 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
veszélyes 
hulladék 

20 01 35 veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 
kódszámú hulladéktól 

 
max: 50 kg. 

 
max: 50 kg. 

15 01 01 
 

20 01 01 

 
papír hulladék 

 
korlátlan mennyiség 

 
korlátlan mennyiség 

15 01 02 
 

20 01 39 

 
műanyag hulladékok 

 
korlátlan mennyiség 

 
korlátlan mennyiség 

15 01 04 
 

20 01 40 

 
fém hulladékok 

 
korlátlan mennyiség 

 
korlátlan mennyiség 

15 01 07 
 

20 01 02 

 
üveg hulladékok 

 
korlátlan mennyiség 

 
korlátlan mennyiség 

20 01 25 étolaj és zsír korlátlan mennyiség korlátlan mennyiség 

20 01 36 Kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 

20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladéktól 

 
max: 50 kg. 

 
max: 50 kg. 

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok (zöldhulladék, 
ág, gally, nyesedék) 

max: 1 m3 max: 2 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nem 
veszélyes 
hulladék 

20 03 07 Lom hulladék max: 1 m3 max: 3m3 

 
A hulladékgyűjtő udvar helye: az enyingi 0115/2 hrsz-ú ingatlan. 
A hulladékgyűjtő udvar nyitva tartási ideje: minden szerdán 14-18 óráig, minden szombaton 8-13 óráig. 
Megjegyzés: gazdálkodó szervezetek kis mennyiségben veszélyes anyagot beszállíthatnak 450,- Ft/kg 
egységáron, kivétel: akkumulátor, melyet 250,- Ft/kg egységáron. 



A HULLADÉK ELKÜLÖNÍTETT, SZELEKTÍV GYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 
A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, 
visszanyerésének elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében az 
önkormányzat képviselő testülete a helyi feltételekhez igazodva – fokozatosan – vezeti be 
a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetőségeknek megfelelő (szelektív) 
begyűjtésének kombinált rendszerét. A rendeletben foglalt települési szilárd hulladék 
szelektív gyűjtésével, illetve begyűjtésével összefüggő tevékenységek teljesítéséhez 
szükséges feltételeket az önkormányzat a közszolgáltatás részeként, a Közszolgáltató által, 
annak közreműködésével biztosítja. Az önkormányzat oly módon vesz részt a szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetésében, hogy a Közszolgáltató által szervezett szelektív hulladék 
begyűjtését, illetve a Közszolgáltató által üzemeltetett begyűjtőhelyek létesítését, 
fenntartását, működtetését és kiterjesztését támogatja akként, hogy a közszolgáltatási 
díjban biztosítja a Közszolgáltató részére a települési szilárd hulladék szelektív 
begyűjtésével felmerülő indokolt költségek és ráfordítások megtérülését. A rendeletben 
foglalt, a települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás 
kiterjed a települési szilárd hulladék elkülönített, szelektív gyűjtésére.  
 
Az ingatlantulajdonos a meghatározottak szerint jogosult, illetve köteles eleget tenni a 
hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozó előírásoknak. A lakosság a települési szilárd 
hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető papírt, fehér és színes üveget, 
fémhulladékot, műanyag hulladékot, és biohulladékot (konyhai hulladékot és a kerti zöld 
hulladékot) a meghatározott begyűjtőhelyeken [hulladékgyűjtő udvar, hulladékgyűjtő 
szigetek, havonta egyszer (minden hónap utolsó keddjén) házhoz érkező – hulladékfajta 
szerinti elkülönítésre szolgáló gyűjtőzsák – begyűjtő járat] térítésmentesen helyezheti el, 
vehetik igénybe melyet a Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében működtet.  
 
Gyűjtősziget és hulladékudvar használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára 
szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik. A hulladékot a 
kijelölt helyen – a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy az 
más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze. A szelektíven gyűjtött 
hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények, zsákok elhelyezéséről, az 
edények ürítéséről, karbantartásáról, továbbá a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és 
környékük tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik. A 
begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt – jelöléssel (piktogrammal, más színnel, 
felirattal stb.) vagy speciális kialakítással (más alakú, színű edény) – meg kell 
különböztetni az egyéb gyűjtőedénytől. A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére 
szolgáló zsákok, gyűjtőedények, illetve a gyűjtőszigetek, a hulladékudvar, és a havonta 
egyszer házhoz érkező, a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló zsákokat begyűjtő 
járat használatának, igénybevételének rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles 
tájékoztatást adni. A havonta egyszer házhoz érkező, a hulladékfajta szerinti elkülönítésre 
szolgáló zsákokat begyűjtő járatot a társasházban, illetve szövetkezeti lakásban lakók, 
figyelembe véve azok speciális jogállását, valamint az elszállítás lehetőségeit (közös 



gyűjtőedények, gyűjtőpontok), a Közszolgáltató által készített tájékoztató szerint 
jogosultak igénybe venni. 
 
A Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban – a létesítésére kiadott 
engedélyben foglaltak szerint – a települési szilárd hulladék hasznosítható, valamint – a 
környezetvédelmi hatóság által engedélyezett – veszélyes hulladék összetevői gyűjthetők 
be. A hulladékgyűjtő szigeten csak a települési szilárd hulladék hasznosítható 
összetevőinek begyűjtése történhet. A hulladékgyűjtő udvarban ártalmatlanítási művelet 
nem végezhető. A Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított települési 
szilárd hulladék átvételét és elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti 
elkülönítése nem felel meg a szelektív gyűjtés jogszabályban meghatározott 
követelményeknek. A gyűjtőedényben, illetve a gyűjtőszigeten vagy hulladékudvarban 
elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezelésről a Közszolgáltató 
gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható 
összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen végezhető.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. melléklet a …/2010. (XII. ...) önkormányzati rendelethez  
"1. melléklet a 6/2007. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 

 
 

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék 
elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 
 
2) A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díja 2011. február 1. napjától: 
közszolgáltatási díjak, amelynek mértéke megegyezik a lakosság által fizetendő 
közszolgáltatási díjjal 2011. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig (a feltüntetett 
díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t): 
 a) 60 literes gyűjtőedény esetében 195,71,- Ft × ürítések száma, 
 b) 110 literes gyűjtőedény esetében 358,83,- Ft × ürítések száma, 
 c) 240 literes gyűjtőedény esetében 782,88,- Ft × ürítések száma. 

 

Az ürítések számát egy időszak vonatkozásában az 1) pont alapján az adott időszakra 
meghatározott heti ürítési gyakoriság és az időszak teljes hetei számának szorzata adja. Az 
közszolgáltatási díj magában foglalja az ártalmatlanítás költségeit is. 

 

3) Az ürítések száma évente – lakóegység esetében: 52 alkalom. 
 
4) Az Enying Város Szolgáltató Intézménynél és az üzletekben beszerezhető, a ZÖLDFOK 
Zrt. – mint közszolgáltató – nevével ellátott műanyag zsák ára 2011. évben nettó 340,- Ft. A 
műanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja.  
 
5) Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó legmagasabb közszolgáltatási díj 2011. évben (a 
feltüntetett díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t): 
 a) 110 literes edény 670,- Ft ürítésenként, 
 b) 240 literes edény 1345,- Ft ürítésenként, 
 c) 1,1 m3-es konténer 5725,- Ft ürítésenként. 
 
 
A hulladékgyűjtő udvar üzembe helyezését követően a fenti díjtételek változhatnak, 
tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem vállalja át annak üzemeltetési költségeit.” 


