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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- 

és hatáskörében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) 

bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település tisztaságáról 

és hulladékgazdálkodás szabályairól szóló 7/2020. (III.17.) önkormányzati rendeletének (a 

továbbiakban: Rendelet) 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A zöldhulladék elszállítása kizárólag:  

a) a Szolgáltató által forgalmazott biológiailag lebomló, átlátszó, zöld 

színű Aries felirattal rendelkező, 110 liter űrtartalmú biohulladék gyűjtő 

zsák (a továbbiakban: biohulladék gyűjtő zsák alkalmazásával,  

b) egy méteres darabokban kötegelt zöldhulladék elszállításával,  

c) a Szolgáltatóval írásbeli egyeztetés követően, „zöldhulladék” felirattal 

ellátott, a tulajdonos által biztosított kukaedényzetben  

történik, mennyiségi korlátozás nélkül.” 

 

2.§ A Rendelet 23. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[Az ingatlanhasználó a lomhulladék elszállításával kapcsolatban a Szolgáltatóval előzetesen 

időpontot egyeztet az alábbiak szerint:] 

 

„a) Az időpont egyeztetés személyesen az ügyfélszolgálaton, elektronikusan, vagy postai úton 

írásban az igénybejelentő lap kitöltésével történik. A Szolgáltató az ingatlanhasználóval 

egyeztetett időpontban az igénybejelentő lapon, az ügyfél által megjelölt mennyiségű 

lomhulladékot köteles elszállítani.” 

 

3. § A Rendelet 29. § (2) bekezdése a következő bf) ponttal egészül ki: 

 

[A szelektív hulladékgyűjtő járat üzemeltetése esetében a begyűjtés módja: 

társasházas, családi házas és üdülő övezetben zsákos és kukaedényzetes gyűjtési rendszerben 

működik, az alábbiak szerint:] 

 

„bf) a Szolgáltatóval írásbeli egyztetést követően szelektív papír elszállítása kék színű vagy 

“papír” felirattal elláttott, a szelektív műanyag + fém elszállítása sárga színű vagy 

“műanyag+fém” felirattal ellátott, a tulajdonos által biztosított kukaedényzetben is történhet.” 

 

4. § A Rendelet 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) A Szolgáltató a szigetszentmiklósi lakosok részére szelektív hulladék átvételét szombati 

napokon 8 és 14 óra között, telephelyének átrakó állomásán biztosítja. „ 

 



5.§ A Rendelet 29. § (2) bekezdés af) és be) pontjaiban a „szelektív hulladék frakciók” 

szövegrész helyébe a „vegyes üveg haszonanyag” szöveg lép. 

 

6. § A Rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontjában a „zsákos” szövegrész helyébe a „zsákos és 

kukaedényzetes” szöveg lép. 

 

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

              dr. Szilágyi Anita   Nagy János 

   jegyző   polgármester 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere ezen rendeletét 2020. november 

26. napján alkotta, 2020 november 27. napján kihirdetésre került.  
 

 

 

 

dr. Szilágyi Anita  

jegyző 

 


