
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló, a 24/2004. (X.01.) Ö.r. számú, a 

19/2006.(XII.15.) Ö.r. számú, a 29/2008. (XII.20.) számú, a 18/2009. (IX.10.) 
számú, a 24/2009. (XII. 07.) számú és a 12/2010. (VIII.30.) önkormányzati 

rendeletekkel módosított  
29/2003. (XII.29.) Ö.r. számú rendelet módosításáról 

 

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 29/2003. (XII.29.) Ö.r. számú rendeletét a 
következők szerint módosítja: 

1. § A 29/2003. (XII.29.) Ö.r. számú rendelet (továbbiakban: Ö.r.) 15. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„15. § (1) Települési szilárd hulladék (háztartási) közszolgáltatási díja: 2,3 Ft/liter. 
a) Telepszerű többszintes társasházak esetében  

Gyűjtés módja:  
1100 literes gyűjtőkonténer (amely 36-40 lakás kiszolgálására alkalmas),  
   660 literes gyűjtőkonténer (amely 16-20 lakás kiszolgálására alkalmas), melyet 
a szolgáltató biztosít 

Szállítás gyakorisága: 3 alkalom/hét 12 ürítés/hó 
Szolgáltatási díj:  
1100 literes gyűjtőedény igénybevételével: 2.530,- Ft/ürítés 
  660 literes gyűjtőedény igénybevételével: 1.518,- Ft/ürítés 
  Gyűjtőedény fertőtlenítési díj: 1.245,- Ft/hó/db 

b) Kertes családi házak, kertes társasházak esetén heti 1 alkalommal az alábbiak 
szerint 

60 literes gyűjtőedény használatával 138,- Ft/ürítés 
80 literes gyűjtőedény használatával 184,- Ft/ürítés 

120 literes gyűjtőedény használatával 276,- Ft/ürítés 
140 literes gyűjtőedény használatával 322,- Ft/ürítés 
240 literes gyűjtőedény használatával 552,- Ft/ürítés 

c) Üdülőövezetben a gyűjtési mód: 
70 literes gyűjtőzsák használatával 161,- Ft/ürítés + 60,- Ft zsák ára. 

 
A szállítás gyakorisága heti 1 alkalom, mely megegyezik a területre 
vonatkozó szállítási nappal. 
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d) Többlethulladék keletkezése esetén, amennyiben az ingatlantulajdonos nem 
nagyobb űrtartalmú vagy újabb gyűjtőedényt vesz igénybe: 

70 literes gyűjtőzsák használatával 161,- Ft/ürítés + 60,- Ft zsák ára. 
(2) A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.” 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. 

3. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 (Dr. Dancsó József sk.) (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetve: 2011. december 23-án 

 
 
 (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 címzetes főjegyző 
 
 


