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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2016. (VI. 23.)
önkormányzati rendelete1
az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról
KIVONAT
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva,
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete 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 LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 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 a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
---->>----->>--<<-----<<----

7. Az elkülönített települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok
10. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen elkülönített hulladékgyűjtési rendszert
működtet.
(2) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer az alábbiak szerint vehető igénybe:
a) A nem ledobós hulladékgyűjtési rendszerű társasházak ingatlanhasználói az egyedi jelöléssel
ellátott gyűjtőedényben a feliratnak megfelelően a műanyag-, fém-, papírhulladékot együttesen
helyezhetik el.
b) A családi házas ingatlanhasználók egyedi jelzéssel ellátott gyűjtőedényben a feliratnak
megfelelően kötelesek a műanyag, a fém, és papírhulladékot gyűjteni.
c) A gyűjtőedényeket az elkülönített gyűjtésre kijelölt napon helyezhetik ki. A közszolgáltató a
hulladékgyűjtő zsákokat az ingatlanhasználók részére az elszállításkor pótolja.
(3) Az elkülönített települési hulladék gyűjtése során azokban a társasházakban, ahol a
közszolgáltató azt felajánlja és az ingatlantulajdonosok azt elfogadják, a lépcsőházban elhelyezett,
külön e célra rendszeresített gyűjtőedényben papírgyűjtésre van lehetőség.
(4) A 4. mellékletben meghatározott területeken a közszolgáltató a biohulladékot heti egy
alkalommal szállítja el.
(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretén belül a biohulladék elkülönített gyűjtésére az
ingatlanhasználók részére 1 darab 120 literes biohulladék gyűjtőedényt biztosít.
(6)2 Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék elszállítását a közszolgáltató házhoz menő módon
A Közgyűlés a rendeletet a 2016. június 23-ai ülésén fogadta el.
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januárban legalább 2 alkalommal, illetve a Debreceni Regionális Hulladéklerakó erre kijelölt
gyűjtőpontján való átvétel útján egész évben biztosítja.
(7) 3 A közszolgáltató a (4) bekezdésben foglalt rendelkezéssel nem érintett közszolgáltatási
területen az elkülönítetten gyűjtött, a fás szárú vegetáció életciklusával összefüggésben keletkező
elhalt növényi hulladék elszállítását áprilistól november hónapig terjedő időszakban erre
rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban történő összegyűjtéssel biztosítja.
---->>----->>--<<-----<<----

1. melléklet a 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
A hulladékgazdálkodási létesítmények adatai, a települési hulladék és a biohulladék gyűjtésére és
tárolására a közszolgáltató által biztosított eszközök
1. A hulladékgazdálkodási létesítmény megnevezése és címe:
Debreceni Regionális Hulladéklerakó, 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b.
A közszolgáltató központi telephelye:
4031 Debrecen, István út 136.
A lakossági hulladékudvar megnevezése és címe: Lakossági Hulladékudvar, 4031 Debrecen,
István út 138.
2. Az ingatlanhasználóknál történő települési hulladék gyűjtése esetén a közszolgáltató által
biztosított gyűjtőedények fajtái és a bennük elhelyezhető hulladék mennyiségei:
1

A
A hulladékgyűjtőedény, gyűjtőeszköz űrtartalma, színe, anyaga

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

60 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény
80 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény
120 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény
240 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény
770 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény
770 literes, fémszínű, fémből készült gyűjtőedény
4000 literes fehérre festett, fémből készült gyűjtőedény
1100 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény
1100 literes fémszínű, fémből készült gyűjtőedény
7500 literes fehérre festett, fémből készült gyűjtőedény
60 literes fehér műanyag zsák

B
A hulladékgyűjtőedényben,
gyűjtőeszközben elhelyezhető hulladék
mennyisége
legfeljebb 14 kg
legfeljebb 18 kg
legfeljebb 25 kg
legfeljebb 50 kg
legfeljebb 250 kg
legfeljebb 250 kg
legfeljebb 750 kg
legfeljebb 250 kg
legfeljebb 250 kg
legfeljebb 1200 kg
legfeljebb 12 kg

3. Az ingatlanhasználóknál történő biohulladék gyűjtése esetén a közszolgáltató által biztosított
gyűjtőedény fajtája és a benne elhelyezhető hulladék mennyisége :
1.

2.

A
A hulladékgyűjtőedény, gyűjtőeszköz űrtartalma, jelölése anyaga
120 literes, jelzéssel vagy felirattal ellátott, barna színű műanyag
gyűjtőedény

B
A hulladékgyűjtőedényben,
gyűjtőeszközben elhelyezhető hulladék
megengedett mennyisége
legfeljebb 25 kg

4. Az ingatlanhasználóknál az elkülönítetten gyűjtött műanyag-, fém- és papírhulladék gyűjtése
esetén a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedények fajtái és a bennük elhelyezhető hulladék
mennyisége:
1

A
A hulladékgyűjtőedény, gyűjtőeszköz űrtartalma, jelölése, anyaga

B
A hulladékgyűjtőedényben,
gyűjtőeszközben elhelyezhető hulladék
megengedett mennyisége
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2
3
4
5

60 literes jelzéssel vagy felirattal ellátott műanyag zsák
120 literes, jelzéssel vagy felirattal ellátott, sárga fedelű, kék palástú műanyag
gyűjtőedény
240 literes, jelzéssel vagy felirattal ellátott, sárga fedelű, kék palástú műanyag
gyűjtőedény
240 literes, jelzéssel vagy felirattal ellátott, piros színű fém gyűjtőedény papír
gyűjtésére

legfeljebb 12 kg
legfeljebb 12 kg
legfeljebb 25 kg
legfeljebb 25 kg

5.4 Közterületen hulladékgyűjtő szigeten történő elkülönített települési hulladék gyűjtése esetén,
legalább 2 hetente 1 alkalommal történő szállítással:
1.
2.
3.
4.

A
B
A gyűjtőszigeten elhelyezett hulladékgyűjtőedény
A hulladékgyűjtőedényben elhelyezhető
űrtartalma, színe, anyaga
hulladék fajtája
legalább 1000 literes, kék színű vagy kék feliratú, műanyag papír
vagy fém gyűjtőedény
legalább 1000 literes, sárga színű vagy sárga feliratú,
műanyag (PET palack), fém
műanyag vagy fém gyűjtőedény
legalább 1000 literes, zöld színű vagy zöld feliratú,
üveg
műanyag vagy fém gyűjtőedény

---->>----->>--<<-----<<----

Megállapította: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 6.
§. Hatályos: 2017. III. 31-től.
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