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SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

 

3/2021. (III.17.) önkormányzati rendelet       2. 

a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2021. (III.17.) önkormányzati 

rendelete 

a szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 

41/2001. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

polgármestere, figyelemmel a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ra, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) 

bekezdésére Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

feladat- és hatáskörére hivatkozással az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 

1. pontja valamint a 2012. évi CLXXXV. 

törvény (továbbiakban: Ht.) alapján a 

természeti környezet védelme, és a 

település tisztaságának biztosítása 

érdekében a város területén a települési 

szilárd és folyékony hulladék gyűjtésével, 

elszállításával és ártalmatlanításával, 

valamint az ehhez kapcsolódó díjakkal 

kapcsolatosan az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § A szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

R.) 2. § (4), (11) - (12) bekezdése helyébe 

az alábbi rendelkezés lép:   

 

“(4) Közszolgáltatást végző szervezet: 

STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

(továbbiakban: Közszolgáltató).  

 

(11) Sárga és kék színű zsákos szelektív 

gyűjtés: az elkülönítetten (szelektíven) 

gyűjtött csomagolási hulladéknak a 

közszolgáltató által biztosított sárga és 

kék színű zsákokban történő elkülönített 

gyűjtése. 

 

(12) Kerti zöldhulladék: Ingatlanokon 

lakossági körben keletkezett fák, cserjék, 

bokrok nyesedékei, a lenyírt fű, a lehullott 

falevelek, illetve kidobott karácsonyfák.” 

 

2. § (1) A R. 3. § (3)-(5), valamint (7)-(9) 

bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép,  

“(3) A 2. melléklet szerinti közös gyűjtő 

edényeket használó tömbházaknál 

elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött 

hulladékok összegyűjtésére szolgáló 

tárolóedény csoportot elsősorban a 

tömbházak területén kell elhelyezni. 

Kivételt képez ez alól a Szentgotthárd, 

Mártírok út 4/A/B/C/D. szám alatti 

társasház, amely elkülönítetten 

(szelektíven) gyűjtött hulladékának 

elhelyezése a Szentgotthárd, Mártírok útja 

4. és Mártírok útja 2/A/B. közötti 

(szentgotthárdi 1289/3. helyrajzi számú) 

közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő 

szigeten történik. Az elkülönítetten gyűjtött 

üveghulladék gyűjtését a helyi 

környezetvédelem szabályairól szóló 

15/2019. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 

szabályozza. 

 

(4) A közterületen elhelyezett 

tárolóedényzetről a szolgáltatást nyújtó -

mint tulajdonos- gondoskodik.  

 

(5) Az ingatlanokon keletkező háztartási 

hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet 

biztosításáról, az edényzet 

karbantartásáról, természetes 

elhasználódása esetén szükségessé váló 

cseréjéről, a rendeltetésszerű 

használatról, tisztántartásról és az 

edényzetek szállításhoz történő 

kihelyezéséről az ingatlan tulajdonos, 
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bérlő, használó, lakóközösség köteles 

gondoskodni. 

 

(7) Családi házas ingatlanoknál a 

Közszolgáltatónak háztartásonként 

biztosítani kell a mindenkori gyűjtési 

gyakoriságnak megfelelő darabszámú 

min. 65 cm x 95 cm méretű, vagy ennek 

megfelelő űrtartalmú összehúzható 2 db 

sárga és 1 db kék színű szelektív 

hulladékgyűjtő cserezsákot. Az 

előírásoknak megfelelően elkülönítetten 

(szelektíven) gyűjtött hulladék bármilyen 

más átlátszó zsákban is kihelyezhető. 

 

(8) A R. 2. melléklete szerinti közös 

gyűjtő edényeket használó tömbházaknál 

a Közszolgáltatónak biztosítania kell a 

lakóközösség igényeinek megfelelő 

darabszámú szelektív hulladékgyűjtőt. 

 

(9) A sárga és kék színű szelektív gyűjtő 

üres zsákokat a Közszolgáltató köteles 

lehetőleg a begyűjtés napján kitett zsákok 

begyűjtésekor a lakóháznál rögzített 

módon elhelyezni olyan módon, ami 

lehetetlenné teszi, hogy a szél a zsákokat 

elfújja. A Közszolgáltató továbbá köteles 

a szelektív gyűjtő zsákokat folyamatosan 

a lakosság számára az önkormányzati 

hivatalban és az önkormányzat 

városgazdálkodási ügyekkel is foglalkozó 

szervezeténél, valamint a Zöldudvarban 

is elérhetővé tenni. A 3. mellékletében 

meghatározott utcákban a kisteherautóval 

történő gyűjtésnél a Közszolgáltatónak 

háztartásonként biztosítani kell a 

mindenkori gyűjtési gyakoriságnak 

megfelelő darabszámú 120 liter 

űrtartalmú kommunális hulladék 

gyűjtésére alkalmas előnyomott 

hulladékgyűjtő zsákot is.” 

 

(2) A R. 3.§-a a következő (10) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(10) A többlet vegyes hulladék, illetve a 

kerti zöldhulladék elhelyezésére 

előnyomott STKH emblémával ellátott 

zsákok (továbbiakban: emblémázott 

zsákok) Szentgotthárdon 

megvásárolhatók. A megvásárolható 

emblémázott zsákokat, megfelelő 

számban, megfelelő értékesítési helyeken 

a Közszolgáltató helyezi el. A 

Közszolgáltató gondoskodik arról, hogy 

legalább Szentgotthárd központi területén 

(a belvárosban) legalább egy működő 

kereskedelmi egység (bolt) legyen, ahol 

emblémázott zsákok vásárolhatók. Az 

emblémázott zsák árának megfizetése a 

hulladékkezelés költségeit fedezi. A 

hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezett 

emblémázott zsákokat külön bejelentés 

nélkül, ürítési napokon az ingatlanok elől 

a Közszolgáltató elszállítja. Más zsákban 

kihelyezett hulladékot a Közszolgáltató 

nem szállít el.” 

 

3. § A R. 3/A. § -a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„3/A. § A Ht. 39. § (5) bekezdés alapján a 

város területén az ingatlanokon keletkező 

papír-, fém-, üveg-, műanyag-, italos 

kartondoboz csomagolási hulladékot, 

illetve a kerti zöldhulladékot, valamint a 

használt sütőolaj-, illetve -zsiradék 

hulladékot az ingatlan tulajdonosa, 

bérlője, használója köteles elkülönítetten 

gyűjteni. Az ingatlanokon elkülönítetten 

gyűjtött hulladékot, a komposztálható 

hulladék, az üveg, a használt zsír és 

sütőolaj kivételével a Közszolgáltató által 

biztosított sárga, a papír hulladékot pedig 

a kék színű szelektív gyűjtőzsákokba, 

illetve a tömbházaknál a környezetükben 

kihelyezett szelektív gyűjtő 

konténerekben kell elhelyezni. 

Szelektíven gyűjtött hulladék a 
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Közszolgáltató által üzemeltetett 

Szentgotthárd, Nyárfa utca 0284/32 hrsz. 

alatt lévő Zöldudvarban is elhelyezhető. 

A Zöldudvarban a csomagolási 

hulladékon kívül az újra hasznosításra 

alkalmas hulladék (használt étolaj és zsír, 

üveg) is elhelyezhető. A családi házas 

övezetű ingatlanokon keletkező kerti 

zöldhulladékot komposztálni kell és csak 

a nehezen komposztálódó, illetve 

komposztra nem tehető kerti zöldhulladék 

kerülhet a kerti zöldhulladékgyűjtőbe, 

illetve zöldhulladék gyűjtő zsákba. A 

kerti zöldhulladékot elsősorban 

komposztáló edényben – például a 

korábban az önkormányzat által családi 

házanként rendelkezésre bocsátott 

komposztáló edényben -   kell 

komposztálni.” 

 

4. § A R. 4. § (4), és (6) – (7) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép:   

 

„(4) A gyűjtő edényzetbe terjedelme 

miatt el nem helyezhető hulladék 

(lomhulladék) leadása elsősorban a 

Szentgotthárd, Nyárfa utca 0284/32 hrsz. 

alatt lévő Zöldudvarban történhet. A 

városrészeken (Rábatótfaluban, 

Farkasfán, Máriaújfaluban, Rábafüzesen, 

Jakabházán, Zsidán és Zsidahegyben 

valamint Rábakethelyen) a városrészi 

önkormányzat és/vagy városrészi civil 

szervezet (továbbiakban városrészi 

lebonyolító) kérésére évente egy 

alkalommal gyűjtőpontos lomtalanítás 

szervezhető, amelyre az önkormányzat 

külön megállapodást köt az adott 

városrészi lebonyolítóval. A városrészi 

gyűjtőpontos lomtalanítás megszervezése 

a városrészi lebonyolító feladata. A 

gyűjtőpontos lomtalanításra a városrészi 

lebonyolítóval megkötött megállapodást 

követően az önkormányzat külön 

szerződést köt a Közszolgáltatóval. A 

gyűjtőpontos lomtalanítási helyszíneken a 

felelős városrészi lebonyolító által kijelölt 

személy iránymutatása alapján 

frakciónként helyezhető el lom hulladék, 

amit külön megállapodás alapján a 

Közszolgáltató vesz át.  

Lomtalanítási gyűjtőpontra nem vihető 

bezsákolt háztartási hulladék, 

zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),  

szelektív hulladék (pl. kék, vagy sárga 

zsákban gyűjthető hulladék stb.), állati 

tetem, gazdálkodói-vállalkozói 

tevékenységből származó hulladék, 

autóbontásból származó autó alkatrész 

(kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), építési-

bontási hulladék (mosdókagyló, csempe, 

WC csésze, ablak, ajtó, üveg, síküveg, 

tükör, stb.), szóródó-, lapátos-, zsákos 

hulladék (Inert, kommunális), személy-, 

teher-, traktor gumiabroncs, veszélyes 

hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett 

göngyöleg, permetezőszer, maradék 

festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, 

neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, 

stb.), elektronikai hulladék (pl.: selejtes 

hűtő, televízió, háztartási gép), fém 

hulladék (pl. hordó, ereszcsatorna, 

drótkerítés, csövek stb.), kézi erővel nem 

rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes 

hulladék. 

 

(6) Vegyes hulladék szállítása családi 

házas övezetben és a tömbházaknál heti 

egy alkalommal történik. A kerti 

zöldhulladék elszállítása december 1. és 

március 31. között havonta egy 

alkalommal, április 1. és november 30. 

között 2 hetente, az évente elkészített 

hulladéknaptár szerinti időpontban 

házhoz menő rendszerben valósul meg, 

az elkülönítetten gyűjtött csomagolási 

hulladék (szelektív hulladék)  elszállítása 

családi házas övezetben (sárga, kék 

zsákos gyűjtés) havonta egy alkalommal, 

a tömbházaknál heti egy alkalommal 

(hulladéknaptár szerint) történik.” 

 

 (7) A normál nyomtávú és össztömegű 

hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem 

közelíthető jelen rendelet 3. melléklet a) 

pontjában meghatározott utcákban 

kisteherautóval történő házhoz menő 

zsákos gyűjtéssel történhet a 

hulladékkezelés, a 3. melléklet b) 
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pontjában meghatározott utcák a 

kisteherautóval sem megközelíthető 

utcák. A vegyes hulladék gyűjtését, a 

sárga és kék zsákos szelektív gyűjtést az 

edények, a zsákok gyűjtő útra történő 

kihelyezésével kell megoldani. A 

Közszolgáltatónak ezeken a helyeken a 

megfelelő számú üres zsákok (2 db sárga 

és 1 db kék zsák) ingatlanonkénti 

kihelyezését fokozott figyelemmel 

biztosítani.” 

 

5. § A R. 5. § (2) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A háztartásokban megjelenő 

veszélyes hulladékok keletkezési 

helyükön csak átmenetileg, saját 

felelősségre tárolhatók. A Közszolgáltató 

által üzemeltetett Szentgotthárd, Nyárfa 

utca 0284/32 hrsz. alatt lévő 

Zöldudvarban a befogadható veszélyes 

hulladékok átvétele biztosított.” 

 

6. § A R. 6 § (2) bekezdés helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

“(2) A lakossági körben keletkező 

építési-bontási hulladék (beton, tégla, 

cserép, kerámia, üveg, egyéb építési 

hulladék, törmelék) elhelyezése a 

Közszolgáltató által üzemeltetett 

Zöldudvarban, a Szentgotthárd, Nyárfa 

utca 0284/32 hrsz-on történhet.” 

 

7. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 

1. melléklete szerinti melléklet lép. 

 

8. § Hatályát veszíti a R. 10/B. § -a. 

 

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

 

 


