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Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/ 2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet  

 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2/ 2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-
ában és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 
 

 
1. § 

 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2/ 2016. (II.11.) önkormányzati rendelet az alábbi 13/A §-sal 
egészül ki: 

 
„13/A § 

Zöldhulladék elszállítása 
 

 
(1) A település teljes területén a természetes személy ingatlanhasználó a zöldhulladékot 
elkülönítetten köteles gyűjteni az ingatlanán.  

 
(2) A Közszolgáltató a begyűjtött zöldhulladék komposztálásáról, továbbkezeléséről a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gondoskodni köteles. 

 
(3) A Közszolgáltató biztosítja a természetes személy ingatlanhasználók részére a 
zöldhulladék gyűjtését az alábbiak szerint: 

a) Január hónapban két alkalommal a karácsonyi fenyőfák gyűjtését házhoz menő 
gyűjtési rendszerben. A fenyőfákat a karácsonyfadíszektől, szaloncukor papírtól és 
karácsonyfa tartótól megtisztított állapotban kell kihelyezni. 

b) Házhoz menő zsákos gyűjtési rendszer keretében a Közszolgáltató évi 9 alkalommal - 
amelyből április-november időszakban legalább havi 1 alkalommal - szállítja el a 
kihelyezett zöldhulladékot. Ehhez a Közszolgáltató évente kilenc darab 120 liter 
űrmértékű gyűjtőzsákot biztosít ingatlanonként. 

A zöldhulladék elszállításának időpontjait szállítási naptár rögzíti, amely egy évre előre, 
szakmai szempontok alapján készül. 

 
(4) A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban 
kizárólag az azokon megjelölt feliratoknak megfelelő anyagú zöldhulladékokat (kizárólag fű 
és falevél) szabad elhelyezni. 
 
(5) A természetes személy ingatlanhasználó köteles a házhoz menő zöldhulladék 
gyűjtéshez biztosított zsákokat átvenni, ezen kötelezettség alól kivételt képez az az eset, ha az 
ingatlan használója a Közszolgáltató nyilvántartása szerint szünetelteti a hulladékelszállítását.   
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(6) A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés kizárólag azon természetes személy 
ingatlanhasználó számára biztosított, aki a közszolgáltatás díját megfizeti, illetve a rendszeres 
hulladékelszállítást nem szünetelteti. 
 
(7) A zöldhulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok elszállítása a Közszolgáltató által 
készített szállítási naptárnak megfelelően történik. Gyűjtési napokon ingatlanonként 
legfeljebb egy darab gyűjtőzsák helyezhető ki. 

 
(8)  A Közszolgáltatón kívül más személy számára tilos a házhoz menő zöldhulladék 
gyűjtéshez biztosított zsákokban elhelyezett hulladékok eltávolítása.  

 
(9) A zöldhulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a szállítás napján kell kihelyezni a 
közterületre reggel 6.30 időpontig. 
 
(10) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre (a hulladékgyűjtő edényzet 
helyére) kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. 

 
(11) A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ürítésre az ingatlan 
elé kihelyezett zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsák tartalmát. 

 
(12) Amennyiben a gyűjtőzsák a zöldhulladék fogalmába nem tartozó anyagot tartalmaz, 
úgy a Közszolgáltató az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni 
betartására, valamint a természetes személy ingatlanhasználó köteles gondoskodni a nem 
megfelelően kihelyezett hulladék jogszabályoknak megfelelő elhelyezéséről. 
 
(13) A zöldhulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsák használatának rendjéről a 
Közszolgáltató köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak. 
 
(14) A házhoz menő zöldhulladék gyűjtést - a természetes személy ingatlanhasználó 
részére biztosított zsákok átadását követően, továbbá a Közszolgáltató által elkészített 
szállítási naptárban feltüntetett kezdő időponttól - kötelező igénybe venni.” 

 
2. § 

 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Szegedi Ferenc                                                                 László Piroska 
                    polgármester                                                                             jegyző 
 
 
Z Á R A D É K : 
Rendelet kihirdetve: 2017. április 26. 
 
 
                                                                              László Piroska 
                                                                                     jegyző 

 


