
8/2009. (III.27.) sz. önkormányzati rendelet 

valamint az ezt módosító 19/2009. (IX. 11.) számú, a 27/2009. (XII. 11.) számú, a 

27/2010.(XI.25.) sz., a 30/2010.(XII.17.) sz. 23/2011.(XII.8.) sz., a 13/2012.(IV.5.) sz. a 

16/2012.(V.10.) valamint a 31/2012.(XII.17.) önkormányzati rendeletekkel  

egységes szerkezetbe foglalt szövege 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről 

 

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. törvény (Hgt) 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

települési hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. 

(III. 28.) Korm. rendelet (Dj) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja. 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Gödöllő Város közigazgatási területén a rendszeres 

hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, 

birtokosaira vagy használóira, együttesen használt tárolóedény esetén a 

lakásszövetkezetekre és társasházakra (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed 

ki. A rendszeres hulladékszállításba bevont közigazgatási területek jegyzékét az 1. 

számú melléklet tartalmazza. 

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék (a 

továbbiakban: TSZH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében 

összegyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló 

létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy 

hasznosításra történő átadására terjed ki. 

 
1
(3) A TSZH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, 

valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását – Gödöllő Város 

Önkormányzattal (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási szerződés 

alapján – a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 

közszolgáltató a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 

(továbbiakban: Szolgáltató) – mint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő 

társaság – végzi. 

2
(4) A Gödöllő városban keletkező TSZH lerakására és ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely 

a Kerepes-Ökörtelek-völgyi Regionális Hulladékkezelő Központ. 

2. § 

E rendelet alkalmazásában: 
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(1) Települési szilárd hulladék (TSZH): a háztartásokból származó szilárd hulladék illetőleg 

a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más 

hulladék. 

(2) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TSZH rendszeres gyűjtésére, elszállítására, 

esetleges hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületeken vagy az ingatlanon 

összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék ártalmatlanítására és 

hasznosítására irányul. 

(3) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek/amelynek ingatlanán TSZH 

keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója az 

ingatlannak.  

(4) Háztartás: minden olyan ingatlan, amely a lakhatás, pihenés, üdülés célját szolgálja, a 

tulajdonviszonyokra tekintet nélkül. 

(5) Hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan 

tulajdonostól átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja, 

kezeli 

(6) Kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés 

megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére 

irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a 

kezelőlétesítmények utógondozását is. 

(7) Gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő 

elszállítás érdekében. 

(8) Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a 

fuvarozást is. 

(9) Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet 

veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet 

elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával. 

(10) Egyéb szilárd hulladék: a háztartásban és az emberi tartózkodásra szolgáló vagy emberi 

tartózkodásra nem szolgáló helyiségekben, valamint az azokhoz tartozó területeken, 

illetőleg a közterületen keletkező szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, 

lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.). 

(11) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött vagy 

felhalmozódott települési szilárd hulladék (nagy méretű bútordarabok, lom), amely a 

közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtő edényzetben mérete vagy 

mennyisége miatt nem helyezhető el. 

(12) Ártalmatlanító hely: a TSZH ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített 

és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény. 

(13) Hasznosító hely: a TSZH-nak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a 

szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az 

Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény. 

(14) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, 

tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. 

(15) Közszolgáltató: Gödöllő város közigazgatási területén a TSZH-val kapcsolatos helyi 
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közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított 

hulladékkezelő. 

(16) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TSZH-nak a feljogosított Szolgáltató által az 

ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, 

ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény 

üzemeltetése, működtetése. 

(17) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 

Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott ellenérték. 

(18) Zöldhulladék: a TSZH azon része, mely biológiailag bontható, különös kezeléssel 

(komposztálással), hasznosítható és a Szolgáltató által üzemeltetett begyűjtési rendszer 

keretében begyűjtésre alkalmas (fanyesedék, kerti hulladék, stb). 

 

3. § 

(1) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a 

közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. 

(2) A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás 

kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 

(3) Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon – 

felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

 

4. § 

(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a 

szervezett közszolgáltatást igénybe venni. 

(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett TSZH kezeléséről a Hgt. 21. § alapján nem 

gondoskodik, vagy a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezeléstől – a 

környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan – környezeti szempontból a Hgt 13. §-

ban meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldást alkalmaz. 

 

5. § 

(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 

ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges 

adatok feltüntetésével. 

(2) A Szolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat 

elsődlegesen az ingatlantulajdonos kötelező adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A 

személyes adat kezelése során a közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek 

megfelelően köteles eljárni. 

A Szolgáltató megteremti az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az 

adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és 

titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(3) A Szolgáltató nyilvántartásában az alábbi adatokat kezeli: 
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Magánszemélyek esetében: 

a) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos neve, 

b) szolgáltatás igénybevételének helye, 

c) születési helye, ideje, 

d) anyja leánykori családi és utóneve, 

e) a számlázás címe, ha az nem azonos a b) pontban megjelölttel. 

Gazdálkodó szervezetek esetében: 

a) a közszolgáltatást igénybe vevő neve, 

b) szolgáltatás igénybevételének helye, 

c) számlázási, postázási címe, 

d) adószáma, 

e) cégbírósági végzés száma. 

(4) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosa köteles a (3) bekezdésben 

meghatározott személyes adatokat a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes 

adatainak változását követően 15 napon belül a Szolgáltatóhoz bejelenteni. 

(5) A Szolgáltató feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat a Szolgáltató 

harmadik félnek nem adhatja ki, kivéve a település Jegyzőjét. 

(6) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – 

a szerződés viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 

fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt 

adatokat megsemmisíti. 

(7) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos 

személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra 

alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. 

 

6. § 

3
(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 

a) a közszolgáltatás első igénybevételével, és a Szolgáltatónak a közszolgáltatás 

ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával,  

b) természetes személyek esetén a kitöltött adatbejelentő lapnak a szolgáltató részére 

történő kitöltésével, 

c) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatás igénybevételére irányuló 

szerződés írásba foglalásával. 

 

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai (amennyiben a közszolgáltatást igénybe 

vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és 

azonosító adatai is), 
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Magánszemélyek esetében: a közszolgáltatást igénybe vevő 

ingatlantulajdonos neve, szolgáltatás igénybevételének helye, születési 

helye, ideje, anyja leánykori családi és utóneve, a számlázás címe. 

Gazdálkodó szervezetek esetében: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, 

szolgáltatás igénybevételének helye, számlázási és postázási címe, 

adószáma, cégbírósági végzés száma. 

b.) a szerződés tárgya, 

c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, 

d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, 

e) az ellenérték (közszlogáltatási díj) megállapításának, számlázásnak módja, 

f) a szerződés időbeli hatálya, 

g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek. 

(3) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a 

szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az 

ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

 
4
(4) A rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatlap szolgáltató által alkalmazható 

formanyomtatványát e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

A közszolgáltatás szüneteltetése 

7. § 

(1) A közszolgáltatás abban az esetben szüneteltethető amennyiben: 

a) Az ingatlan ideiglenesen vagy véglegesen megüresedik, vagy a tulajdonos 

elhalálozik és az arra jogosult (vagy az örökös) a megüresedés tényét és annak 

várható időtartamát 15 napon belül írásban közöli a Szolgáltatóval. 

b) A szolgáltatási területen az ingatlan beépítetlen és az arra jogosult e tényt a 

Szolgáltatóval írásban közöli. 

Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos közszolgáltatás 

szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás 

szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 

110 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével 

megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.  

(2) Az ingatlan tulajdonjogi helyzetében bekövetkezett változás esetén a Szolgáltató részére 

történő bejelentés napjáig a szemétszállítási díjat, a változást megelőző tulajdonjogi 

állapot szerinti tulajdonos köteles megfizetni. 

 

II. fejezet 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 

8. § 
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(1) A Szolgáltató a TSZH begyűjtéséről legalább heti egy alkalommal köteles gondoskodni 

és az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást igénybe venni. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban 

vagy hirdetmény közzététele útján köteles, tájékoztatni. A TSZH begyűjtésének, 

elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező 

hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az 

ingatlantulajdonosokat változás esetén is értesíteni. A szállítási rendet az Önkormányzat 

és a Szolgáltató e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg. A 

hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett módon hagyja 

jóvá. 

(3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a 

Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban, vagy 

hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

(4) Azon ingatlantulajdonos, aki közterületen közterület-használati hozzájárulás, illetve 

engedély alapján olyan elárusító, közszolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy 

kíván folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó TSZH 

keletkezésével jár, köteles azt a Szolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő 

tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjára, valamint a keletkező hulladék 

fajtájára, valamint összetételére és mennyiségére figyelemmel a TSZH kezelésére 

szerződést kötni. 

 

9. § 

(1) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók használhatók: 

a.) 80 literes szabványos tároló, 

b.) 110 literes szabványos tároló, 

c.) 120 literes szabványos tároló, 

d.) 240 literes szabványos tároló, 

e.) 770 literes szabványos tároló, 

f.) 1100 literes szabványos tároló, (továbbiakban: a.)-f.) együtt: gyűjtőedény) 

g.) rendszeresített köztisztasági zsák (továbbiakban: zsák) 

5
h.)   zöld hulladék gyűjtésre alkalmas biológiailag lebomló zsák. 

 (2) 80 literes űrtartalmú gyűjtőedény csak az 1 és 2 személyes háztartásokban igényelhető. 

Szolgáltató részére az igénylő köteles az országos lakcímnyilvántartás alapján igazolni a 

szolgáltatás igénybevételének helye szerinti közigazgatási címen bejelentett személyek 

számát. Az igazolás Szolgáltató részére történő benyújtását követően köthető meg a 80 

literes gyűjtőedény tekintetében a szolgáltatási szerződés. A közszolgáltatás 

igénybevevője köteles az egy háztartásban élő személyek számában bekövetkezett 

változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül Szolgáltató részére 

bejelenteni. Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos az egy 

háztartásban élő személyek száma tekintetében tett nyilatkozata valótlan, igényt tarthat 

a valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 110 liter 

űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével 

megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.  

                                                 
5
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(3) A társasház kezdeményezheti a Szolgáltatónál, hogy a társasház tekintetében 

kihelyezendő megfelelő űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedényre külön megállapodás 

kerüljön megkötésére jelen rendelet 10. § (9) bekezdésben meghatározottak 

figyelembevételével. A külön megállapodásban a felek rögzítik az ellátandó háztartások 

számát és az ellátandó összes háztartásban élő személyek számát, valamint a 

kihelyezendő gyűjtőedény számát és űrtartalmát. 

 

6
(4) A zsák a gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként alkalmazható. A város belterületi 

és külterületi üdülő és mezőgazdasági területein - jelen rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott utak - az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlan nem bejelentett 

lakóhelyként, vagy nem állandó tartózkodási helyként szolgál, a választása szerinti 

gyűjtőedényben vagy zsákban helyezheti ki az ingatlanon keletkező TSZH-t a március 

1-től október 31-ig terjedő időszakban, heti egy alkalommal. 

 
7
(5) Az (1) bekezdésben felsorolt gyűjtőedényeknek megfelelő mennyiségben történő 

beszerzéséről – az ingatlantulajdonos megrendelése alapján – a felmerülő költségek 

(beszerzési díj, szállítási költség, stb) megtérítése ellenében a közszolgáltató 60 napon 

belül köteles gondoskodni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan 

tulajdonosának, vagy használójának a feladata. 

 (6) Amennyiben az ingatlantulajdonos bérleti szerződés alapján, bérleti díj ellenében bérbe 

veszi/használja a rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényt, úgy azok karbantartását, 

felújítását és szükség szerinti kicserélését a Szolgáltató végzi, a hozzá beérkezett jelzés 

alapján. A karbantartási, felújítás, csere szolgáltatás díjmentes, ha a cserét a 

gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi 

szükségessé. 

(7) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé valótlan mennyiséget, vagy adatot közöl – 

ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is 

– és ennek folytán az átadásra kerülő TSZH mennyisége rendszeresen meghaladja az 

átvett gyűjtőedény űrtartalmát, a Szolgáltató – az ingatlantulajdonos megkeresésével 

egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű TSZH-nak megfelelő űrtartalmú 

gyűjtőedényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési 

gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát. 

(8) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a 

Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen 

meghaladó mennyiségű TSZH keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató 

köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott 

mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb 

űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas 

műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást 

a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni. 

(9) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag 

haladja meg a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, 

de háztartási hulladék, vagy a gyűjtőedénybe beleférne, de ezáltal az edény túlsúlyos 

lenne, akkor a többlet TSZH-t a tulajdonos a szolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott 

zsákba teheti. A zsák ára tartalmazza az elszállítás és hulladékkezelés teljes díját. 

                                                 
6
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(10) A gyűjtőedények kiürítése közben kihulló háztartási és egyéb szilárd hulladék 

eltakarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni az ürítéssel egyidejűleg. 

(11) Amennyiben a gyűjtőedény tárolása közterületen történik, a gyűjtőedényt használó 

ingatlantulajdonos (társasháznál a gondnok, házmester, közös képviselő, stb) köteles a 

tárolóhelyet és annak környékét rendben tartani. 

(12) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. 

 

 

III. fejezet 

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 

10. § 

(1) A TSZH-t a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell 

bocsátani. 

(2) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot 

tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a 

hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne 

veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 

(3) A gyűjtőedény mellé TSZH-t elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel 

ellátott zsákban lehet. 

(4) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18
00

 órától, a szállítás napján legkésőbb 6
00

 

óráig helyezhető ki, és a szállítás napján 18
00

 óráig tartható közterületen. Kivételt képez 

ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A zsák csak megfelelően bekötve 

helyezhető ki a közterületre. 

(5) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely 

a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, 

vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, 

ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az 

ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit. 

(6) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (5) 

bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést 

jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével 

értesíti az ingatlantulajdonost és egyidejűleg a személyzet munkájukról vezetett 

járatnaplóba bejegyezni. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az 

ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

(7) A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az 

ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel. 

(8) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben 

összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, 

hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét – emiatt a 

gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet – az ingatlantulajdonos köteles a 

visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, 

használhatóvá tenni. 

(9) A TSZH elszállításához szükséges edényzet űrtartalmának megállapításánál – 

szerződéskötéskor vagy szerződés módosításakor – a képződő hulladék mértékét 

legalább 4 liter/fő/nap mennyiséggel kell figyelembe venni. 
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8
(10) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 

fertőtleníteni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, vagy 

használójának a feladata. 

 (11) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni a használó címét. 

(12) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(13) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 

parkoló gépjárművvel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban 

kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

(14) A TSZH kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a 

hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség 

annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található. 

(15) A kertes lakókörnyezetben az ingatlantulajdonos köteles a háztartásban keletkező jelen 

rendeletben meghatározott zöldhulladékot elkülönítve gyűjteni. Az elkülönítetten 

gyűjtött zöldhulladékot ingatlantulajdonos a közszolgáltató által meghirdetett 

időpontban a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére 

bocsáthatja. 

9
(16)  A zöldhulladék kizárólag a Szolgáltató által forgalmazott biológiailag lebomló 

zsákban helyezhető ki. A zöldhulladékot tartalmazó zsák csak a szállítást megelőző nap 

18
00

 órától, a szállítás napján legkésőbb 6
00

 óráig helyezhető ki. Egy szállítási nap 

alkalmával maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyezhető ki 

ingatlanonként. 

 
10

(17) A zsákba nem helyezhető, vagy a nagy mennyiségű zöldhulladékra az ingatlan 

tulajdonosa vagy használója szállítást rendelhet meg a közszolgáltatótól. 

 

IV. fejezet 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

11. § 

(1) A Szolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és 

minőségű szabványos gyűjtőedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A 

gyűjtőedény a Szolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy 

bérbe vehető. 

(2) A bérbe adott gyűjtőedény karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését 

külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az 

esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata 

során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. 

(3) A Szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

végezni. 

(4) A gyűjtőedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 

amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az 

                                                 
8
 Módosította: 23/2011.(XII.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. január 1-jétől. 

9
 Módosította: 23/2011.(XII.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. január 1-jétől.  
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ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő 

gyűjtőedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 

Szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az 

ingatlantulajdonost terheli. 

(5) Az elhasználódott gyűjtőedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 

gondoskodnia. 

11
(6) A nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente 

egy alkalommal a Szolgáltató az általa meghirdetett időpontokban és módon 

térítésmentesen gondoskodik.  

12
(7) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról, módjáról a Szolgáltató 

három héttel korábban értesíti a lakosságot. 

13
(8) A naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék biológiailag bomló része – e 

rendelet szerinti zöldhulladék (falomb és kerti hulladék) – kertes lakókörnyezetben 

történő külön gyűjtéséről a Szolgáltató tavasztól-őszig március 1-től december 15-ig 

gondoskodik. A zöldhulladék gyűjtés időpontjáról, valamint területi felosztásáról és 

módjáról a közszolgáltató három héttel korábban értesíti a lakosságot. 

14
(9) A zöldhulladék gyűjtés során a Szolgáltató csak a biológiailag lebomló zsákban kirakott 

hulladékot köteles elszállítani. 

(10) A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen 

rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt 

hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai 

környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

(11) A Szolgáltató köteles – a közterületen általa meghatározott helyről – a karácsonyi 

ünnepek után az ingatlan tulajdonosa által kihelyezett fenyőfát elszállítani a kijelölt 

hulladéklerakó telepre, illetve ártalmatlanításáról más módon gondoskodni. 

 

V. fejezet 

A közszolgáltatás díja 

12. § 

(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért díjat 

kötelesek fizetni. 

15
(2) Közszolgáltatási díj: az ürítési díj és az edényzet ürítési gyakorisága átlagszámának 

szorzata. 

Ürítési díj: a hulladék begyűjtésének, szállításának és kezelésének díja. A díjakat a 

rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

                                                 
11

 Módosította: 23/2011.(XII.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. január 1-jétől. 
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(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a 

közszolgáltatást felajánlja. 

(4) A közszolgáltatás díját a Szolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni 

az ingatlantulajdonos. 

(5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével 

kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla 

kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs. 

(6) Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a 

Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles 

visszafizetni. 

 (7) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék adók 

módjára behajtható köztartozás. 

(8) Amennyiben a lakásszövetkezetek, társasházak képviseletre feljogosított szerve a 

közszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgáltatási díj ingatlantulajdonosokra 

történő felosztását tartalmazó határozatot, megállapodást, valamint az 

ingatlantulajdonosok nevét és személyi illetve azonosító adatait jelen rendelet 6. § (2) 

bekezdés szerinti tartalommal, a Szolgáltató köteles a díjat tartalmazó számlát az 

ingatlantulajdonosok nevére kiállítani. A felosztást tartalmazó határozat 

megváltoztatását a Szolgáltató a bejelentést követő negyedévtől köteles figyelembe 

venni. 

13. § 

(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, 

úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a 

változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás 

bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a közszolgáltató között a közszolgáltatási 

szerződés létrejön. 

Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi 

ingatlantulajdonos köteles megfizetni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási szerződés (1) bekezdésében nem 

említett elemeiben bekövetkezett változást a közszolgáltatónak bejelenteni. A 

szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban 

kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható 

gyűjtőedényre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlantulajdonos 

köteles gondoskodni a gyűjtőedény lecseréléséről. 

(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az 

általa használt gyűjtőedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz 

bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult 

ingatlanonként 1 db 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát 

vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést meg 

nem köti. 

14. § 

(1) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését, ha a Szolgáltató 

közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 
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(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Szolgáltatót a 

közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok 

akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn 

belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, amikor a 

közszolgáltató a tárolóedényt rendszeresített járművével önhibáján kívül nem tudja 

megközelíteni. 

15. § 

(1) A Szolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a késedelmi kamatot, 

valamint a felszólítás költségét. 

(2) Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az 

ingatlannak és a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelen, a 

díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek megfizetését a közszolgáltató az 

ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől követelheti. Közös tulajdonban álló 

ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges. 

 

A díjhátralék behajtása 

16. § 

A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára 

behajtható köztartozás. 

a) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az 

ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és 

felszólítja annak teljesítésére. 

b) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot 

követően a Szolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a 

díjhátralék adók módjára történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél 

kezdeményezi.  

c) A települési önkormányzat jegyzője a külön jogszabályban meghatározottak 

szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása 

érdekében. 

d) A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a Szolgáltatónak az ezzel 

kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzat jegyzője 

nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak. 

VI. fejezet 

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 

17. § 

(1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékról az önkormányzat a 

közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik. 

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein 

kívül gondoskodik. A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, 

elszállításáról a Szolgáltató, – a közterület-felügyelők helyszínt megjelölő és 

mennyiséget tartalmazó írásos jelzésére – a Polgármesteri Hivatal rendelkezése alapján, 

5 munkanapon belül köteles gondoskodni. 
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VII. fejezet 

18. §
16

 

 

VIII. fejezet 

A hulladékok szállításának különös szabályai 

19. § 

 
17

(1) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának, valamint 

zöldhulladékának elszállításáról, elhelyezéséről e rendeletben foglaltak szerint maga is 

gondoskodik, azt csak: 

a) zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel 

rendelkező, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével,  

b) a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.: 

alkalmi konténer rendelés); 

c) közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, hirdetményben kijelölt helyre 

történő kihelyezéssel gondoskodhat. 

IX. fejezet 

Települési szilárd hulladékok elhelyezése 

20. § 

(1) TSZH-t kizárólag a települési önkormányzat képviselő-testülete által a területi 

adottságok figyelembevételével e célra kijelölt, a hatósági előírásoknak megfelelően 

kialakított és üzemeltetett lerakóhelyen (telepen), illetőleg létesítményben (a 

továbbiakban együtt: lerakóhely) szabad elhelyezni és ártalmatlanítani. 

(2) 18
Az Ökörtelek-völgyi lerakóhelyen (a Repülőtéri úton közelíthető meg) a beszállított 

szilárd hulladék kezeléséért Szolgáltató a 2. sz. melléklet szerinti díjat számítja fel. 

(3)  A komposztáló telepre beszállított zöld hulladék kezeléséért a Szolgáltató a 2. sz. 

melléklet szerinti díjat számítja fel. 

(4) 19
 

(5) 20
A lerakóhely hulladékkezelő központ nyitvatartási idejét a szolgáltató a honlapján 

köteles közzétenni. 

 

Hatálybalépés 

21. § 

(1) E rendelet 2009. április 1-én lép hatályba. 

(2) Egyidejűleg a többször módosított 30/2001. (X. 20.) sz. önkormányzati rendelet hatályát 

veszti. 

                                                 
16

 Hatályon kívül helyezte: 31/2012.(XII.17.)önk.rendelet. Hatálytalan:2012. december 18-ától. 
17

 Módosította: 23/2011.(XII.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. január 1-jétől. 
18

 Módosította: 23/2011.(XII.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. január 1-jétől. 
19

 Hatályon kívül helyezte:13/2012.(IV.5.) sz. önk.rendelet. Hatálytalan: 2012. április 6-ától. 
20

 Módosította: 23/2011.(XII.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. január 1-jétől. 
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Jogharmonizációs záradék 

22. §
21

 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

Gödöllő, 2009. március 26.  

 

 

 

 

 

       Dr. Gémesi György  sk.                                                Dr. Nánási Éva sk. 

  polgármester                címzetes főjegyző 
 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. január 8-án. 
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 Kiegészítette: 19/2009. (IX. 11.) számú önk. rendelet Hatályos: 2009. szeptember 11-től  
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1. melléklet 8/2009.(III.27.) sz. önkormányzati rendelethez
22

 

H K Sz Cs P H K Sz Cs P

1 Ádám u. X 66 Damjanich János u. X

2 Ady Endre sétány X 67 Dankó Pista u. X

3 Agyagos u. X 68 Dárda u. X

4 Akácfa u. X 69 Deák Ferenc tér X X X

5 Alkony u. X 70 Dembinszky János u. X

6 Alkotmány u. X 71 Déryné u. X

7 Állomás u. X 72 Dessewffy Arisztid u. X

8 Alma u. X 73 Diófa u. X

9 Alsótó u. X 74 Dobó Katica u. X

10 Alvég u. X 75 Dobogó u. X

11 Ambrus Zoltán köz X X X 76 Domboldal u. X

12 Antalhegyi u. X 77 Dózsa Gyögy út X X X

13 Antalhegyi lejtő X 78 Duna u. X

14 Aradi u. X 79 Egyetem tér X

15 Arany János u. X 80 Eperjes u. X

16 Árpád u. X 81 Erdélyi Ferenc u. X

17 Árvácska u. X 82 Erdész köz X

18 Asbóth Sándor u. X 83 Erdő u. X

19 Attila u. X 84 Erdőszél u. X

20 Aulich Lajos u. X 85 Erkel Ferenc u. X

21 Avar u. X 86 Érsek u. X

22 Babati út X 87 Erzsébet királyné körút X X X

23 Bajcsy-Zsilinszky Endre u. X 88 Estike u. X

24 Balassi Bálint u. X 89 Észak u. X

25 Balaton u. X 90 Esze Tamás u. X

26 Bánki Donát u. X 91 Éva u. X

27 Barackos út X 92 Fácán sor X

28 Bartók Béla u. X 93 Faiskola u. X

29 Bástya u. X 94 Faiskola tér X

30 Báthori István u. X 95 Fecske u. X

31 Batsányi János u. X 96 Felsőtó u. X

32 Batthyány Lajos u. X 97 Fenyves köz X

33 Béke u. X 98 Fenyvesi főút X

34 Bem József u. X 99 Fenyvesi nagyút X

35 Bercsényi Miklós u. X 100 Fillér u. X

36 Berente István u. X 101 Fiume u. X

37 Béri Balog Ádám u. X 102 Fogadalom tér X

38 Berkenye u. X 103 Fogadalom út X

39 Besnyő u. X 104 Forint u. X

40 Bessenyei György u. X 105 Fürdő u. X

41 Bethlen Gábor u. X 106 Füves köz X

42 Bihari János u. X 107 Fűzfa u. X

43 Birs u. X 108 Gábor Áron u. X

44 Blaháné út X X X 109 Galagonya u. X

45 Bocskai István u. X 110 Galamb u. X

46 Bodza köz X 111 Ganz u. X

47 Boglárka u. X 112 Gárdonyi Géza u. X

48 Bojtorján u. X 113 Gébics u. X

49 Boncsoki dűlőút X 114 Gerle u. X

50 Boróka u. X 115 Gida köz X

51 Bossányi Katalin u. X 116 Gomba u. X

52 Brassó u. X 117 Grassalkovich Antal u. X

53 Búzavirág u. X 118 Gróf Teleki Pál tér X

54 Buzogány u. X 119 Gyöngyvirág u. X

55 Centenáriumi körút X 120 Hajnal u. X

56 Címer u. X 121 Hajnalka u. X

57 Csalogány u. X 122 Hajnóczy József u. X

58 Csanak u. X 123 Hajó u. X

59 Cserjés köz X 124 Hamway u. X

60 Csillag u. X 125 Haraszti köz X

61 Csiperke u. X 126 Haraszti út X

62 Csipke u. X 127 Harmat u. X

63 Csokonai Vitéz Mihály u. X 128 Hársfa u. X

64 Csonkás köz X 129 Határjáró út X

65 Dalmady Győző u. X 130 Havas u. X

Utcanév
Gyűjtési nap

Sorsz Utcanév
Gyűjtési nap

Sorsz
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 Módosította: 23/2011.(XII.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. január 1-jétől. 
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H K Sz Cs P H K Sz Cs P

131 Hegedűs Gyula u. X 196 Kotlán Sándor u. X

132 Hegy u. X 197 Kökény u. X

133 Hegyalja u. X 198 Kökörcsin köz X

134 Hegyesi Mari u. X 199 Kölcsey Ferenc u. X

135 Hérics köz X 200 Kör u. X X X

136 Hétház u. X 201 Kőrösfői Kriesch Aladár u. X

137 Hold u. X 202 Kőrösi Csoma Sándor u. X

138 Holló u. X 203 Köztársaság út X

139 Homoki Nagy  István u. X 204 Lázár Vilmos u. X

140 Honvéd u. X 205 Légszesz u. X

141 Hóvirág u. X 206 Lelesz u. X

142 Hős u. X 207 Levendula u. X

143 Hun u. X 208 Liget u. X

144 Hunyadi János u. X X 209 Ligeti Juliska u. X

145 Ibolya u. X 210 Liszt Ferenc u. X

146 Ifjúság köz X 211 Lomb u. X

147 Illés István köz X 212 Lovarda u. X

148 Ilona u. X 213 Lovas u. X

149 Incső tér X 214 Lumniczer Sándor u. X

150 Ipolyság u. X 215 Madách Imre u. X

151 Isaszegi út X 216 Magtár köz X

152 Iskola u. X 217 Magyar u. X X X

153 Iskola köz X 218 Magyar Kázmér köz X X X

154 Ivánka u. X 219 Major u. X

155 Jászóvár u. X 220 Malomtó u. X

156 Jázmin u. X 221 Mályva u. X

157 Jogar u. X 222 Mandula u. X

158 Jókai Mór u. X 223 Március 15. u. X

159 József Attila u. X 224 Margita u. X

160 Juhar u. X 225 Mária u. X

161 Kaffka Margit u. X 226 Márki Sándor u. X

162 Kandó Kálmán u. X 227 Martinovics Ignác u. X

163 Kankalin u. X 228 Mátyás király út X

164 Kápolna köz X 229 Méhész köz X

165 Kapucinusok tere X 230 Mezsgyei út X

166 Kard u. X 231 Mihály Dénes köz X X X

167 Kassa u. X 232 Mikes Kelemen u. X

168 Katona József u. X 233 Mikszáth Kálmán u. X

169 Kazinczy Ferenc u. X 234 Mocorgó köz X

170 Kazinczy Ferenc körút X X X 235 Mohács u. X

171 Kecskés dűlő X 236 Mókus u. X

172 Kelemen László u. X 237 Móra Ferenc u. X

173 Kenyérgyári út X 238 Móricz Zsigmond u. X

174 Kerengő u. X 239 Munkácsy Mihály u. X

175 Kereszt u. X 240 Nagyboldogasszony tér X

176 Kert u. X 241 Nádas u. X

177 Kertész köz X 242 Nádor köz X

178 Kétház u. X 243 Nagy László u. X

179 Kikerics u. X 244 Nagy Sándor köz X X X

180 Kilátó u. X 245 Nagyvárad u. X

181 Kinizsi Pál u. X 246 Nap u. X

182 Király u. X 247 Napsugár u. X

183 Király út X 248 Nefelejts u. X

184 Kis-Komlós út X 249 Német László u. X

185 Kisfaludy Sándor u. X 250 Nyár u. X

186 Kiss Ernő u. X 251 Nyárfa u. X

187 Kiss József u. X 252 Nyárkút u. X

188 Klapka György köz X 253 Odray János u. X

189 Klapka György út X 254 Október 6. u. X

190 Knézich Károly u. X 255 Orgona köz X

191 Kodály Zoltán u. X 256 Országalma u. X

192 Kokárda u. X 257 Ottlik Géza u. X

193 Komáromi u. X 258 Ottó Ferenc u. X

194 Korona tér X 259 Öreghegyi út X

195 Kossuth Lajos u. X 260 Őrház u. X

Utcanév
Gyűjtési nap

Sorsz Utcanév
Gyűjtési nap

Sorsz
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H K Sz Cs P H K Sz Cs P

261 Örökzöld u. X 326 Szív u. X

262 Ősz u. X 327 Szivárvány u. X

263 Őz u. X 328 Szkíta körút X

264 Paál László köz X X X 329 Szőlő u. X

265 Pacsirta u. X 330 Sztelek Dénes u. X

266 Palást u. X 331 Tábornok u. X

267 Palota kert X X X 332 Tájkép u. X

268 Panoráma út X X 333 Takács Menyhért u. X

269 Patak tér X X X 334 Táncsics Mihály u. X

270 Páter Károly u. X 335 Tanító köz X

271 Perczel Mór u. X 336 Tátra u. X

272 Peres u. X 337 Tavasz u. X

273 Pereszke u. X 338 Tavaszmező u. X

274 Petőfi Sándor u. X 339 Tél u. X

275 Petőfi Sándor tér X X X 340 Telep u. X

276 Pipacs u. X 341 Tessedik Sámuel u. X

277 Podmaniczky Frigyes u. X 342 Testvérvárosok útja X

278 Premontrei u. X 343 Thegze Lajos u. X

279 Présház u. X 344 Thököly Imre u.. X

280 Puskás Tivadar u. X 345 Tisza u. X

281 Radnóti Miklós u. X 346 Toboz u. X

282 Rákóczi Ferenc u. X 347 Toldi Miklós u. X

283 Rákospatak u. X 348 Tompa Mihály u. X

284 Rekettye u. X 349 Topolya u. X

285 Remény u. X 350 Tölgyfa u. X

286 Remsey Jenő körút X X X 351 Török Ignác u. X

287 Repkény u. X 352 Túróc u. X

288 Repülőtéri út X 353 Turul u. X

289 Rét u. X 354 Undi M. u. X

290 Rigó u. X 355 Úrréti u. X

291 Ripka Ferenc u. X 356 Vadász u. X

292 Rómer Flóris u. X 357 Vak Bottyán u. X

293 Rónay György u. X 358 Váradhegyfok u. X

294 Rózsa u. X 359 Városmajor u. X

295 Rozsnyó u. X 360 Vásár u. X

296 Röges u. X 361 Vasvári Pál u. X

297 Sajó u. X 362 Venyige u. X

298 Sas u. X 363 Veres Péter u. X

299 Selyemfenyő u. X 364 Villanytelep u. X

300 Semmelweis Ignác u. X 365 Vincellér u. X

301 Sidló F. u. X 366 Viola u. X

302 Sík Sándor u. X 367 Virág u. X

303 Simon István u. X 368 Virág köz X

304 Sió u. X 369 Vőfély köz X

305 Sőtér Kálmán u. X 370 Völgy u. X

306 Sport köz X 371 Vörösmarty Mihály u. X

307 Surin István u. X 372 Zápor u. X

308 Szabadka u. X 373 Zarándok u. X

309 Szabadság út X 374 Zászló u. X

310 Szabadság tér X X X 375 Zengő u. X

311 Szabó Pál u. X 376 Zombor u. X

312 Szántó Kovács János köz X 377 Zrínyi Miklós u. X

313 Szarvas u. X X 378 Zúzmara u. X

314 Százszorszép u. X 379 Zsálya u. X

315 Széchenyi István u. X

316 Szedres u. X

317 Székely köz X

318 Székely Bertalan u. X

319 Szent Gellért u. X

320 Szent István tér X X X

321 Szent Imre u. X

322 Szent János u. X X X

323 Szent-Györgyi Albert u. X

324 Szilágyi Erzsébet u. X

325 Szilhát u. X

Utcanév
Gyűjtési nap

Sorsz Utcanév
Gyűjtési nap

Sorsz
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2. melléklet a 8/2009.( III.27.) önkormányzati rendelethez
23

 

 

A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díj mértéke 

Egységnyi díjak (nettó) 

60-80 literes szabványos tároló,   380  Ft/ürítés 

110-120, literes szabványos tároló,              454  Ft/ürítés 

240 literes szabványos tároló,   820  Ft/ürítés 

1100 literes szabványos tároló,                    3800  Ft/ürítés 

60 literes zsák az alkalmanként keletkező többlethulladék számára: 390 Ft/db   

110 literes zsák a zöldhulladék számára: 40 Ft/db   

3 m
3
-es konténer    12660 Ft/ürítés     

4 m
3
-es konténer    16880 Ft/ürítés 

5 m
3
-es konténer    21100 Ft/ürítés 

 

 

Hulladékkezelési és ártalmatlanítási díjak: 

 

Települési szilárd hulladék (EWC 200 301):   15.960.- Ft/tonna+Áfa 

Biológiailag lebomló hulladékok (EWC 200 201):     5.010.- Ft/tonna+Áfa 

 

Komplex szolgáltatási díjak (nettó) 

 

Edényzet mérete Ürítés díja 

60-80 l 19.760,-Ft/év 

110-120 l 23.608,-Ft/év 

240 l 42  460 Ft/év 

1100 l 197.600 Ft/év 
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 Módosította: 23/2011.(XII.8.) sz. önk.rendelet. Hatályos: 2012. január 1-jétől. 
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