
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal   

8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 

Tel.: 85/339-210 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2021. április 1-től változik a településen a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályozás 

Az alábbi táblázatok részletesen tartalmazzák a legfontosabb szabályokat.                         

Kivonat a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2021. (III.25.) 

önkormányzati rendeletből 

  HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ 

HULLADÉK SZÁLLÍTÁS RENDJE HULLADÉK FAJTÁNKÉNT 

1.      VEGYES TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZHOZMENŐ GYŰJTÉSSEL) 

LAKÓINGATLANOK, EGÉSZ ÉVBEN MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ESETÉBEN  
SZÁLLÍTÁS 

IDŐSZAKA 

SZÁLLÍTÁSI 

GYAKORISÁG 

SZÁLLÍTÁSI 

NAP 
KIHELYEZÉS MÓDJA 

KIHELYEZHETŐ 

MENNYISÉG 

január 1 - 

december 31 
heti 1 alkalom csütörtök 

díjfizetésnek megfelelő méretű és 

edénymatricával ellátott 

gyűjtőedényben (60, 80, vagy 

110/120 literes edény) 

díjfizetésnek megfelelő 

méretű és darabszámú 

gyűjtőedényzet 

      

a díjfizetés szerinti edényzet 

méretet meghaladó mennyiségű 

hulladék a 

közszolgáltató/alvállalkozója 

logójával ellátott feliratos 

zsákban (többlethulladékos zsák) 

korlátlan mennyiségben 

2.a     ZÖLDHULLADÉK (HÁZHOZMENŐ GYŰJTÉSSEL) MINDEN INGATLANHASZNÁLÓ ESETÉBEN  

SZÁLLÍTÁS 

IDŐSZAKA 

SZÁLLÍTÁSI 

GYAKORISÁGA 
KIHELYEZÉS MÓDJA 

KIHELYEZHETŐ 

MENNYISÉG 

SZOLGÁLTATÁS 

DÍJA 

január hónap kettő alkalommal 
csak fenyőfa (karácsonyfa) 

szállítás 

ingatlanonként  

1 db 

a közszolgáltatás díja 

tartalmazza 

  
évente 2 alkalommal                

(április, november) 

csak ág és nyesedék 

helyezhető ki                       

max. 1 m x 0,3 m x 0,3 m-es 

kötegekben  

korlátlan 

mennyiségben 
 

 

 

2. b    ZÖLDHULLADÉK (GYŰJTŐPONTOS GYŰJTÉSSEL) MINDEN INGATLANHASZNÁLÓ ESETÉBEN  

SZÁLLÍTÁS 

IDŐSZAKA 

SZÁLLÍTÁSI 

GYAKORISÁGA 
KIHELYEZÉS MÓDJA 

KIHELYEZHETŐ 

MENNYISÉG 

SZOLGÁLTATÁS 

DÍJA 

április - 

november 
havonta 1 alkalommal 

a gyűjtőponton elhelyezett 

konténerben, közszolgáltató 

által rendszeresített, logójával 

ellátott biológiailag lebomló 

zsákban, vagy a kereskedelmi 

forgalomban beszerezhető, a 

gyártó igazolásával ellátott 

biológiailag lebomló zsákban 

korlátlan 

mennyiségben 

a közszolgáltatás díja 

tartalmazza 

a biológiailag 

lebomló zsák külön 

díj ellenében 

vásárolható meg 

(mely a hulladék 

szállítás, kezelés díját 

nem tartalmazza!) 

 



 

 

 

3. ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT VEGYES CSOMAGOLÁSI HULLADÉK (HÁZHOZMENŐ GYŰJTÉSSEL) 

MINDEN INGATLANHASZNÁLÓ ESETÉBEN   
SZÁLLÍTÁS 

IDŐSZAKA 

SZÁLLÍTÁSI 

GYAKORISÁGA 
KIHELYEZÉS MÓDJA 

KIHELYEZHETŐ 

MENNYISÉG 

SZOLGÁLTATÁS 

DÍJA 

január 1 - május 

31  és                        

szeptember 1 - 

december 31 

4 hetente hétfőn 

közszolgáltató által 

rendszeresített 120 vagy 240 

lit. sárga gyűjtőedényzetben, 

közszolgáltató által 

rendszeresített, logójával 

ellátott sárga színű zsákban 

(a közszolgáltató  1 db sárga 

cserezsákot biztosít 

ingatlanonként)  

korlátlan 

mennyiségben 

a közszolgáltatás díja 

tartalmazza 

 

plusz zsák külön díj 

ellenében vásárolható 

meg (mely a hulladék 

szállítás, kezelés díját 

nem tartalmazza!) 

június 1 -

augusztus 31 
4 hetente szombaton 

4.    ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT ÜVEG CSOMAGOLÁSI HULLADÉK (HÁZHOZMENŐ GYŰJTÉSSEL) 

MINDEN INGATLANHASZNÁLÓ ESETÉBEN  

SZÁLLÍTÁS 

IDŐSZAKA 

SZÁLLÍTÁSI 

GYAKORISÁGA 
KIHELYEZÉS MÓDJA 

KIHELYEZHETŐ 

MENNYISÉG 

SZOLGÁLTATÁS 

DÍJA 

január 1 - 

december 31 
4 hetente hétfőn 

közszolgáltató által 

rendszeresített 60 vagy 120 lit. 

zöld színű gyűjtőedényzetben, 

a közszolgáltató által 

rendszeresített zöld színű, üveg 

feliratos zsákban (a 

közszolgáltató 1db zöld 

cserezsákot biztosít 

ingatlanonként) )  

korlátlan 

mennyiségben 

a közszolgáltatás díja 

tartalmazza                                         

plusz zsák külön díj 

ellenében vásárolható 

meg (mely a hulladék 

szállítás, kezelés díját 

nem tartalmazza!) 

      

5.    LOMHULLADÉK (HÁZHOZMENŐ GYŰJTÉSSEL)  

CSAK A TERMÉSZETES SZEMÉLY INGATLANHASZNÁLÓK ESETÉBEN   
SZÁLLÍTÁS 

IDŐSZAKA 

SZÁLLÍTÁSI 

GYAKORISÁGA 
KIHELYEZÉS MÓDJA 

KIHELYEZHETŐ 

MENNYISÉG 

SZOLGÁLTATÁS 

DÍJA 

a közszolgáltató 

és az 

önkormányzat 

által 

meghatározott 

napon 

évi 1 alkalommal 

a közszolgáltatónál előzetesen 

regisztrált ingatlan használók 

az ingatlan előtti közterületre 

történő kihelyezéssel 

ingatlanonként 

összesen 2 m3 

a közszolgáltatás díja 

tartalmazza 

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2021. április 1-től hulladék csak megfelelő méretű 

és a hulladék fajtájának megfelelő színű gyűjtőedényben, vagy megfelelő színű és 

feliratú zsákban helyezhető ki. A fekete színű zsákban kihelyezett hulladékot a 

szolgáltató nem szállítja el! A szolgáltató által minden évben megküldésre kerülő 

edénymatricát fel kell ragasztani a vegyes hulladékos gyűjtőedényre, mert a matrica 

nélküli kuka nem kerül kiürítésre. 

 

60 literes gyűjtőedényt a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó személy 

veheti igénybe, melyről az önkormányzattól kell az igazolást megkérni és azt a 

közszolgáltatónak kell benyújtani. 
 


