
GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
31/2002. (VI.28.) sz. rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési  
helyi közszolgáltatásról∗∗∗∗ 

 
{a 35/2002.(VII.17.), 38/2002. (VIII.30.), 51/2002. (XII.13.), 27/2003. (VI.27.), a 43/2003. (XI.28.), a 16/2004. 

(IV.1.) a 40/2004. (X.29.) a 48/2004. (XII.23.) a 43/2005. (XI.25.) az 5/2006. (III.3., a 45/2006. (XII. 15.), a 
11/2007. (III.30.), a 46/2007.(XII.21.), a 4/2009.(II.27.), a 7/2009. (III.31.), a 12/2010. (III. 29.) a 9/2011. 

(III.28.), a 15/2012. (III.30.) a 24/2012. (IV.27.) a 38/2012. (IX.21.) és az 59/2012. (XII.21.) önkormányzati 
rendelettel egységes szerkezetben} 

 
 
Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény (Hgt.) 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseire figyelemmel az 
alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: 
  

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
  

1. § 
 

(1)  Gyula Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben 
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék 
rendszeres gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására, ezen tevékenységek 
ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

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

közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. 
A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, 
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 
 
(3)1 A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Gyula város 

belterületére, továbbá Dénesmajor, Szentbenedek, Nagyökörjárás, Nagyfenék, 
Szeregyháza (Dobozi út) területére (továbbiakban: település) terjed ki.” 

   
(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa 

vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd 
hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles 
gondoskodni. 

 
(5) Tilos a hulladékot elhagyni - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon -

felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni -, kezelni. 
 

                                                           
∗ A képviselő-testület a rendeletet a 2002. június 24-i ülésén fogadta el. 
1 Legutóbb módosította a 11/2007. (III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. április 1. napjától. Ezt megelőzően 
módosította a 35/2002.(VI.17.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2002. augusztus 1-jétől. 
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(6) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a 
Gyulai Közüzemi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató). 

  
 
 

2. § 
  
E rendelet alkalmazásában: 

1. települési szilárd hulladék:  
a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 

pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú 
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező; 

b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező;  
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 

vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott -; 
d) lomtalanítás alá tartozó hulladék: az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott 

hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített 
gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt el nem helyezhető veszélyesnek 
nem minősülő szilárd hulladék; 

e) biohulladék: minden olyan növényi és állati eredetű szerves hulladék, amely aerob 
vagy anaerob úton biológiailag lebomlik, vagy lebontható. (lehullott levél, levágott fű, 
metszési hulladék (gallyak, ágak aprítva), faforgács, széna, szalma, zöldség-
gyümölcs- és ételmaradék, toll, tojáshéj, kávézacc, teafű elszáradt virágcsokor, 
elvirágzott növény, növényevő kisállatok alma, a lakás fűtése során keletkező 
égéstermék (hamu), mely az ingatlanoknál (a kertben, a ház előtti közterületen és a 
lakásban) keletkezik.) 1 

 
 

2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül a tulajdonosok 
számától; 

 
3. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, akinek vagy amelynek tulajdonában, birtokában, használatában lévő 
ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik; 

 
4. hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes 

hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy 
ártalmatlanítására szolgáló – az Önkormányzat által kijelölt – telephely; 
 

5. hasznosítóhely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a 
termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra 
létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény; 

 
6. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a 

hulladék birtokosától átveszi, kezeli; 
 

                                                           
1 Legutóbb módosította a 7/2009. (III.31.) számú rendelet. Hatályos: 2009. április 1. napjától. Ezt megelőzően 
módosította a 35/2002.(VI.17.) és a 11/2007. (III.30.)  számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2002. augusztus  
1-jétől. 
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7. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, 
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása; 

 
8. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a 

hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, 
kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények 
üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, 
valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást; 

 
9. szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított 
hulladékkezelő; 

 
10. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 2. § 1. pontjában megjelölt települési 

szilárd hulladéknak a Szolgáltató általi - a környezetvédelmi előírások megtartása mellett - a 
települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a települési 
hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, kezelő létesítmény 
üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása; 
 

11. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 
Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra 
vonatkozóan megállapított díj; 

 
12.1 

 
 

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 
  

3. § 
  

 (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. 
 
Feladata e tekintetben különösen: 

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres 
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése; 

 
b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, e Szolgáltatóval szerződés 

megkötése; 
 

c) gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 
elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító-hely, hasznosító-hely kialakításáról, 
fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról; 

 
d) a közszolgáltatási díj és a díjfizetés rendjének megállapítása; 
 
e) 2 

 
f) 3 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 43/2003. (XI.28.) számú rendelet. Hatálytalan: 2004. január 1. napjától. 
2 Hatályon kívül helyezte a 7/2009. (III.31.) számú rendelet. Hatályos: 2009. április 1. napjától. 
3 Hatályon kívül helyezte a 7/2009. (III.31.) számú rendelet. Hatályos: 2009. április 1. napjától. 
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(2) A közszolgáltatás a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a 

közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a 
jelen rendelet 2. § 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladék elhelyezés céljából 
történő rendszeres elszállítására terjed ki. 

 
(3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak 

megvalósítása során, a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott céljainak elérése 
érdekében együttműködik más települési önkormányzatokkal. 

  
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

  
4. § 

  
(1) Az ingatlantulajdonos köteles, illetve jogosult az ingatlanán keletkező települési szilárd 

hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, a Szolgáltatónak átadni, 
illetve a 11. §-ban meghatározott helyre – külön engedély nélkül – elszállítani.  
E körben kötelessége továbbá, hogy: 

 
a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe vegye; 
b) a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse; 
c) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal járjon el annak 

érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény 
- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja; 

d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa; 
e)4  a komposztálható biohulladékot 5 elkülönítve tárolja. 
 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 

egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben 
az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében az ingatlanon lakók 
számát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék 
mennyiségét. 

 
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a 

beépítetlen, vagy nem lakott ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem 
keletkezik. 

 
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az 

ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, 
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó 
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési 
szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, 
hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben szervezett 
kötelező közszolgáltatást veszi igénybe. 

 
 

II. FEJEZET 
  

                                                           
4 Beiktatta a 38/2002. (VIII.30.) számú rendelet. Hatályos: 2002. szeptember 1-től. 
5 Módosította a 7/2009. (III.31.) számú rendelet. Hatályos: 2009. április 1. napjától. 
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A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező 
igénybevétele 

  
5. § 

  
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe 

venni. 
 
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti 

jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza 
létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást írásban felajánlja, 
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

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

köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, 
elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek 
figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat - 
változás esetén is - értesíteni. 
A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat - a Szolgáltatóval egyeztetett módon hagyja 
jóvá. (2. sz. melléklet) 
 

(4) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az 
ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlantulajdonos 
köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül 
települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéséket, amelyek útján a hulladék 
kezeléséről gondoskodik. 

 
(5) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a 

közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 6. §-ában 
foglaltakat kell alkalmazni. 

 
(6) Amennyiben a jelen rendelet 2. § 1. pontjában meghatározott települési szilárd 

hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység 
folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület- használati 
hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy 
hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve 
engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez 
kötheti. 

 
(7) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a 
Szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles. 

 
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek eleget tevő ingatlan tulajdonosokra 

(háztartásokra) a Hgt. 51. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség nem terjed ki; a náluk 
keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön 
jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik. 
  
 

A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 
  

6. § 
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(1)6 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a 
Szolgáltatót, a megrendelő ingatlantulajdonos nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja 
nevét. A személyes adatok kezelése tekintetében egyebekben Szolgáltató az Adattv. 
rendelkezései szerint köteles eljárni. 
 
(2) A szerződésben meg kell jelölni: 
 

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját; 
b) a teljesítés helyét; 
c) az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám 

szerint; 
d) az ürítési gyakoriságot; 
e) az ingatlantulajdonos által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező 

hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi. 
 

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá: 
 

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról; 
b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről; 
c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges 

többletszolgáltatásról és annak díjáról; 
d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról; 
e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről; 
f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról. 

  
A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre 

bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
  

7. § 
  

(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 
Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Szolgáltató által 
rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék 
gyűjtésére - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más 
gyűjtőeszközt köteles igénybe venni. 
7 

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos 
gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a 
Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és 
a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével. (2. sz. melléklet) 

 
(3)8 A háztartási hulladék ürítésének ill. szállításának kötelezően igénybeveendő 

minimális gyakorisága belterületen és külterületen heti egyszeri alkalom. 
A belterületi kertes házaknál a biohulladék9 elszállításának – április 1-jétől november 30-ig – 
kötelezően igénybeveendő gyakorisága heti egyszeri alkalom.” 

 

                                                           
6 Módosította a 16/2004. (IV.1.) számú rendelet. Hatályos: 2004. április 1. napjától. 
7 Hatályon kívül helyezte a 7/2009. (III.31.) számú rendelet. Hatályos: 2009. április 1. napjától. 
8 Legutóbb módosította a 11/2007. (III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2007. április 1. napjától. Ezt megelőzően 
módosította a 43/2003. (XI.28.) számú rendelet. Hatályos: 2004. január 1. napjától. Ezt megelőzően módosította 
a 38/2002. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2002. szeptember 1-jétől. 
9 Módosította a 7/2009. (III.31.) számú rendelet. Hatályos: 2009. április 1. napjától. 
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(4)10 
  
(5) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék 

mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére 
rendelkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. 
Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja. 
 

(6) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget 
vagy adatot közöl - ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára 
vonatkozó adatot is - és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen 
meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató - az ingatlantulajdonos 
megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő 
űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési 
gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát. 

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

Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó 
mennyiségű hulladék 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 teljesíteni. 

 
(8)11 Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem 

alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos nem 
tesz eleget a (7) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségének, a Szolgáltató jogosult az így 
átadott, illetőleg a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás 
tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a szolgáltató az ingatlantulajdonost 
egyidejűleg értesíteni köteles.” 
 

(9) A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az 
ingatlantulajdonos erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy - külön 
díj ellenében - bérbe venni. A megvásárolt vagy bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, 
pótlásáról kicseréléséről, javításáról - a szerződésben foglalt megállapodás szerint - a 
Szolgáltató köteles gondoskodni. 

 
 

A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, 
használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

 
8. § 

 
  (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles 
elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat 
rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok 
szerinti közterület-használati engedély alapján lehet. 
 

                                                           
10 Hatályon kívül helyezte az 51/2002. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2003. január 1-
jétől. 
11 Módosította az 51/2002. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2003. január 1-jétől 
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   (2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 
A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a 
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 
 

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja 
a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 
  

9. § 
  

(1)1 A gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról 
valamint környezetük tisztántartásáról, felek ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről az ingatlan 
tulajdonosa és a Szolgáltató külön megállapodást köt. 

 
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 

szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.  
 
(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy 

általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, 
cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató 
köteles gondoskodni. 

 
(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése 

miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 7. § 
(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette, illetve az köteles viselni, aki a 
gyűjtőedény használati jogát a 7. § (9) bekezdésében foglaltak szerint megszerezte. 

 
(5) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított nyolc napon 

belül köteles megtéríteni. 
  

10. § 
  

 (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az 
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt 
megtéríteni. 

 
(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

  
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával  

                                                           
1 Legutóbb módosította a 7/2009. (III.30.) számú rendelet. Hatályos: 2009. április 1. napjától. Ezt megelőzően 
módosította a 35/2002.(VI.17.) és a 11/2007. (III.30.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2002. augusztus 
1-jétől. 
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kapcsolatos rendelkezések 
  

11. §12 
  

(1) A települési szilárd hulladék átrakását a Szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat 
által az erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.(Gyula, Kígyósi út Hulladékátrakó 
állomás)  

 
 (2) A hulladék ártalmatlanításáról, szelektív gyűjtéséről és hasznosításáról a Szolgáltató 

köteles gondoskodni. 
   

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön 
rendelkezések 

  
12. § 

  
(1) A jelen rendelet 2. § 1. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás 

megszervezéséről, feltételeinek meghatározásáról és lebonyolításáról a Szolgáltató 
gondoskodik. 

 
(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.  
 
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban 

helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt.  
 
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és 

gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 
(5) A Szolgáltató az (1), (3) és (4) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, 

szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles - külön díjfizetés ellenében - elszállítani. Ha a 
külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a Szolgáltató a számlát a 
települési önkormányzatnak nyújtja be. 

  
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

  
13. §13 

  

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és az edényzet 
térfogata alapján meghatározott ürítési díjból áll. A biohulladék szállítási díj fizetése alól 
mentességet kaphat a hulladékot szakszerűen komposztáló ingatlantulajdonos, aki részére a 
díjfizetési mentességet a Szolgáltató javaslata alapján a polgármester állapítja meg. A 
díjfizetési mentességet és annak feltételeit az Ingatlantulajdonos és a Szolgáltató szerződésben 
rögzítik. 

   A fizetendő közszolgáltatási díjat jelen rendelet 3. számú, a települési szilárd hulladék 
kezelési közszolgáltatási díj kalkulációját jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.14 

                                                           
12 Módosította a 43/2005. (XI.25.) számú rendelet. Hatályos: 2006. január 1. napjától. Korábban módosította a 
43/2005. (XI.25.) számú rendelet. Hatályos: 2006. január 1. napjától. 
13 A (7), illetve a (9)-(10) bekezdéseket módosította az 5/2006. (III.3.) számú rendelet. Hatályos: 2006. március 
3. napjától. 
14 Módosította a 7/2009. (III.31.) Kt. számú rendelet. 2009. április 1. napjától. 
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(2) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Rendelet 3. § (1)-(5) bekezdése alapján 
számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció 
formájában köteles a Szolgáltatónak megtéríteni. 
   Az Önkormányzat - az általa megállapított díjkedvezmény esetén - a felmerülő költségeket 
– más forrásból - a Szolgáltató számára köteles megtéríteni. 15 
 

 
 (3) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen 

rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.  
 
(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére - a teljesített 

közszolgáltatás alapján, számla ellenében - havonta, utólag köteles megfizetni. 
 
(5) A közszolgáltatás díjának kiegyenlítése a számla benyújtásakor esedékes. 
 
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 
állását igazolja. 

 (7) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás 
egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. 

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

ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak 
teljesítésére. 

 

(9) 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 jegyzőnél kezdeményezi. 

(10) A jegyző - a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül - a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a 
felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, 
valamint a Szolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a jegyző 
nyolc napon belül átutalja a Szolgáltatónak. 

 
(11) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat – az erre vonatkozó rendelet hatályba lépését 

követő díjfizetési időszakra állapítja meg. Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet 
7. § (7) és (8), valamint a 12. § (5) bekezdése szerinti többletszolgáltatás teljesítése esetén is. 

 
(12) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Szolgáltató által 

alkalmazott díj legmagasabb mértéke.  
 
(13) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Szolgáltató állapítja meg a (11) bekezdésben 

foglaltak alapján oly módon, hogy a közszolgáltatási díj nem tartalmazhat indokolatlan 
megkülönböztetést az ingatlantulajdonosok, illetve azok csoportjai között. 

  
14. §16 

                                                           
15 Módosította a 7/2009. (III.31.) Kt. számú rendelet. 2009. április 1. napjától. 
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(1) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az Önkormányzat 
részére díjkalkulációt és költségelemzést készíteni. Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe 
tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a 
költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.  
 
(2) A költségelemzést a jegyző a tárgyév november 30. napjáig a képviselő-testület elé 
terjeszti. 

 
 Kedvezmények a közszolgáltatási díj vonatkozásában 

 
1715.§ 

 
 

(1) A közszolgáltatás díjaihoz képest az Önkormányzat az alábbi kedvezményeket állapítja 
meg:  

 
a) az ingatlantulajdonos, aki 70. életévét betöltötte és a közszolgáltatásba bevont ingatlant 

kizárólag egy közeli hozzátartozójával lakja, a hulladékszállítás díjából 50 %,  
 
b) az ingatlantulajdonos, ha 70. életévét betöltötte és a közszolgáltatásba bevont ingatlant 

kizárólag egyedül lakja, a hulladékszállítás díjából 100 % kedvezményben részesül,  
 
amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.  
  
c) a hadigondozottak a hulladékszállítás díjából 100 % kedvezményben részesülnek a 

szociális rászorultságtól és az életkortól függetlenül. 
 

(2) A a) pontban foglalt kedvezmény továbbra is megilleti az ingatlanban egyedül 
bennmaradót, amennyiben a kedvezményre jogosult házastárs elhunyt.  

 
(3) A kedvezményt személyenként / családonként csak egy ingatlanra lehet igénybe venni. 
 
(4) A kedvezményre való jogosultság megállapítására a polgármester jogosult az e § - ban 

meghatározott feltételek fennállása esetén, mely minden díjmegállapításkor újólag 
esedékes. 

 
(4a) Az Önkormányzat az 1 fős háztartás esetén a 60 literes háztartási hulladék díjából 50 % 

kedvezményt, a biohulladék esetén - akinél igazolható, hogy a heti egyszeri ürítés mellett 
elegendő a 60 literes edény biztosítása -, a 120 literes edény díjából 50 % kedvezményt 
biztosít. 

 
A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése 

  
16. § 

  

                                                                                                                                                                                     
16 Módosította az 5/2006. (III.3.) számú rendelet. Hatályos: 2006. március 3. napjától. 
17 Módosította az 59/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. január 1. napjától. Koráűbban 
módosította a 43/2005. (XI.25.) számú rendelet. Hatályos: 2006. január 1. napjától. A teljes 15. §-t korábban 
módosította a 43/2005. (XI.25.) számú rendelet. Hatályos: 2006. január 1. napjától, korábban módosította a 
27/2003. (VI.27.), az 51/2002. (XII.13.) a 43/2003. (XI.28.) és a 40/2004. (X.29.) számú rendelet. 
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A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható. 

  
III. FEJEZET 

  
A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó  

külön szabályok 
  

17. § 
 

(1)18 A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatás igénybevételére, a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladéka tekintetében, 
amennyiben a Hgt. 23. § h) pontjában meghatározott kivételek nem állnak fenn. 
 

(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által 
engedélyezett - települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési 
berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti 
kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési szilárd 
hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.  

 
(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik 

igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a 
tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, 
az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról 
nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a 
hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó 
hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról 
kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási 
kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni. 
 

IV. FEJEZET 
  

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások 

  
18. § 

  
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, 

szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során 
keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a 
Hgt. 13.§ (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó 
szabályok szerint kell eljárnia. 

 
(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más 

módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a 
hasznosításáról gondoskodni. 

 
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, 

birtokosa 
 

                                                           
18 Módosította a 16/2004. (IV.1.) számú rendelet. Hatályos: 2004. április 1. napjától. 
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a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító 
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy 

 
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a 

kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. 
 
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, 

környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhelyre vagy hasznosítóhelyre 
a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a 
hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanítóhely nem veheti át, annak 
elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanítóhelyet kell igénybe venni. 

 
(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Szolgáltatón 

kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe 
lehet venni. 

 
(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a 

szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más 
környezetterhelést, ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék 
eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles 
gondoskodni. 

 
(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó 

szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az 
ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön 
jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és 
erről a hatóságoknak bejelentést tenni. 

 
(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak 

szerint - mind a kijelölt ártalmatlanítóhely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb 
ártalmatlanítóhely tulajdonosát ( üzemeltetőjét, használóját ) is terheli. 

 
(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatla-

nítóhelyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az 
üzemeltető részére. 

  
19. § 

  
 (1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a 

Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk 
alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű, és 
összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére 
bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanítóhelyen 
történő elhelyezéséről. 

 
(2) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles 

megfizetni. 
  

20. § 
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(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, 
birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület 
tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. 

 
(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati 

hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló 
konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles 
gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer 
telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. 

 
(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos 

forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet 
ki: 

 
a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű 

helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul 
megtörténhessen; 

 
b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom 

zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni; 
 
c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani. 
 
(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell 

tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó 
szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát. 
  

V. FEJEZET 
   

Záró rendelkezések 
  

21. § 
  

(1) Jelen rendelet 2002. augusztus 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. 

 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyula Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról 
szóló 33/1998. (XII. 18.) számú rendelete. 

  
(3) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK irányelvének (2006. december 12.) megfelel.19 
 
 
Dancs László s. k.    Becsyné dr. Szabó Márta s. k. 
   polgármester            jegyző                           

 
 
                                                                                                                           1. sz. melléklet1 

                                                           
19 Megállapította a 4/2009. (II.27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2009. március 1. napjától. 
1 Hatályon kívül helyezte a 35/2002.(VI.17.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2002. aug. 1-jétől. 
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2. sz. melléklet 20 
 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE: 
 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV 
 

Utca név 
Háztartási hulladék  
szállítási nap 

Biohulladék  
szállítási nap 

   
Ady Endre u.  hétfő csütörtök 
Ajtóssy Albert u.  hétfő csütörtök 
Akácos u. szerda csütörtök 
Alkony u. (Dénesmajor) szerda - 
Alkotmány u. szerda  hétfő 
Állomás u. (Dénesmajor) szerda - 
Almássy Kálmánné tér péntek kedd 
Álmos vezér tér kedd péntek 
Alpár u. kedd péntek 
Apor Vilmos tér kedd péntek 
Alsósor u. szerda  hétfő 
Aranyág dűlő kedd péntek (Kihúzzák a Csikóséri 

sorra) 
Aranyág u. kedd péntek 
Arany János u. péntek kedd 
Árnyas u. kedd péntek 
Árpád u. hétfő csütörtök 
Apród u. (Dénesmajor) szerda - 
Árvíz u. (Dénesmajor) szerda - 
Attila u. szerda csütörtök 
Aulich Lajos u. hétfő csütörtök 
   
Babits Mihály u. péntek kedd 
Bacsó Béla u. hétfő csütörtök 
Bajcsy – Zsilinszky u. csütörtök  hétfő 
Bajza u. hétfő csütörtök 
Balassa u. kedd péntek 
Balázs deák u. kedd péntek 
Bánya u. szerda hétfő 
Bárány u. kedd péntek 
Bárdos u. kedd, csütörtök hétfő, péntek 
Baross u. kedd péntek 
Bársony u. kedd péntek 
Bartók Béla u. hétfő csütörtök 
Bástya u. szerda hétfő 
Báthory u. kedd péntek 
Batthyány u. szerda csütörtök 
Bay tér szerda hétfő 
Béke sgt. hétfő, csütörtök csütörtök 
Béke tér hétfő csütörtök 
Bem u. kedd péntek 
Bem József tér kedd péntek 
Bercsényi u. kedd péntek 
Berzsenyi u. kedd péntek (Kihúzzák a Balassa 

utcára) 
Bethlen Gábor u. hétfő csütörtök 
Bibic u. (Dénesmajor) szerda - 
Blanár László u. kedd péntek 
Bocskai u.  kedd péntek 
Bodoki u. kedd péntek 
Bodza u. szerda hétfő 

                                                           
20 Módosította a 7/2009. (III.31.) számú rendelet. Hatályos 2009. április 1. napjától. 
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Botond u. hétfő csütörtök 
Böki út szerda hétfő 
Brassói u. szerda  hétfő 
Budai Nagy Antal u. kedd péntek 
Budapest krt. hétfő, csütörtök - 
Budrió – ltp. hétfő, csütörtök - 
   
Cinka Panna u.  csütörtök hétfő 
Corvin u.  kedd péntek 
   
Csabai út kedd péntek 
Csatorna u.  kedd  péntek 
Cselebi u. kedd péntek 
Csendes u. hétfő csütörtök 
Cserjés u. szerda hétfő 
Csiga u. szerda csütörtök 
Csikóséri sor kedd péntek 
Csokonai u.  kedd péntek 
   
Damjanich u. kedd péntek 
Dancza u.  szerda hétfő 
Darvas József u. szerda hétfő 
Deák Ferenc tér kedd péntek 
Délibáb u. szerda hétfő 
Derkovits köz szerda csütörtök 
Diófa u. szerda csütörtök 
Dob u. kedd péntek 
Dobay u. hétfő, kedd csütörtök, péntek 
Dobó u. kedd péntek 
Dobos István u. kedd péntek 
Dobozi út kedd péntek 
Dombi Lajos u. kedd péntek 
Dózsa György u. kedd péntek 
Dr. Adler Ignác u. hétfő csütörtök 
Dürer Albert u.  kedd péntek 
   
Ecsedi u.  hétfő, kedd csütörtök, péntek 
Első u. kedd péntek 
Eminescu u.  péntek kedd 
Eötvös Loránd u. hétfő csütörtök 
Epreskert u.  kedd péntek 
Erdélyi Sándor u. kedd péntek 
Erdős köz szerda csütörtök 
Erkel tér kedd péntek 
Ernyő u.  péntek kedd 
Erzsébet u.  péntek kedd 
Észak – Törökzugi ltp. hétfő, csütörtök - 
Esze Tamás u. kedd péntek 
Eszperantó tér kedd péntek 
   
Faiskola u.  kedd péntek 
Fecske u. kedd péntek 
Fehér – Körös u. szerda hétfő 
Fekete sas u. szerda csütörtök 
Ferencesek tere kedd péntek 
Ferenczy Béni u. kedd péntek 
Földvári István u. kedd péntek 
Furminc u.  kedd péntek 
Fürj u.  kedd péntek 
   
Gát u. csütörtök hétfő 
Gábor Áron u. péntek kedd 
Galamb u. péntek kedd 
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Gallacz János u. hétfő csütörtök 
Garay u. péntek kedd 
Gárdonyi Géza u. kedd péntek 
Gelvács u. (Dénesmajor) szerda - 
Göndöcs u. kedd péntek 
Görbe u. péntek kedd 
   
Gyár u. kedd péntek 
Gyep u. kedd péntek 
Gyóni Géza u. kedd péntek 
Gyöngyösi u. péntek kedd 
Gyöngyvirág tér szerda hétfő 
Gyulai Gál Albert u. kedd péntek 
Gyulai László u. hétfő  csütörtök 
   
Hajnal u. hétfő  csütörtök 
Hajós u.  péntek kedd 
Halácsy u.  hétfő  csütörtök 
Halász sor szerda csütörtök 
Harruckern tér hétfő  csütörtök 
Hársfa u. szerda csütörtök 
Határ u. szerda hétfő 
Határőr u. (Dénesmajor) szerda - 
Henyei Miklós u. kedd péntek 
Hét vezér u. hétfő  csütörtök 
Híd u. szerda csütörtök 
Hódi u. kedd péntek 
Hold u. kedd péntek 
Honvéd u. hétfő  csütörtök 
Honvéd utcai ltp. hétfő, csütörtök - 
Horgász u. szerda hétfő 
Horváth Ferenc u. kedd péntek 
Hosszú u. kedd péntek 
Hunyadi u. péntek kedd 
Huszka u.  hétfő  csütörtök 
   
Ibolya u. hétfő, kedd csütörtök, péntek 
Illyés Gyula u. szerda hétfő 
Ilosvai u. kedd péntek 
Ince pápa u. csütörtök  hétfő 
Irinyi János u. hétfő  csütörtök 
Iskola u. csütörtök hétfő 
Ív u. kedd péntek 
   
Jász Lukács u. kedd péntek 
Jókai Mór u. kedd péntek 
József Attila tér szerda csütörtök 
József Attila u. szerda hétfő 
Juhász Gyula u.  péntek  kedd 
   
Kaffka Margit u. péntek kedd 
Kálvin u. hétfő  csütörtök 
Kapa u. péntek kedd 
Karácsonyi János u. kedd péntek 
Károlyi Mihály kedd péntek 
Kárpát u. hétfő, kedd csütörtök, péntek 
Kassai u. szerda hétfő 
Kastélykert u. szerda hétfő 
Katona  József tér szerda csütörtök 
Kazinczy u.  péntek kedd 
Kenyérsütő u. kedd péntek 
Kerecsényi u. kedd péntek 
Kerék u. péntek kedd 
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Kertalja u.  kedd péntek 
Kertes u. hétfő csütörtök 
Kertész u.  kedd péntek 
Késmárki u.  szerda hétfő 
Keszi u.  (Dénesmajor) szerda - 
Kétegyházi u. péntek kedd 
Két malom u. péntek kedd 
Kígyó u. szerda csütörtök 
Kinizsi Pál u. szerda hétfő 
Kis u. kedd péntek 
Kisbök u. szerda hétfő 
Kisfaludy u. péntek kedd 
Kiss Ernő u. kedd péntek 
Kiss János altábornagy u. szerda csütörtök 
Kisvasút u. szerda hétfő 
Klapka György u. kedd péntek 
Knézich u. kedd péntek 
Kodály Zoltán u. hétfő csütörtök 
Kohán György u. szerda hétfő 
Kolozsvári u. szerda hétfő 
Komáromi u. kedd péntek 
Kosár u.  kedd péntek 
Kossuth Lajos tér kedd, csütörtök péntek 
Kossuth Lajos u. hétfő csütörtök 
Kökény u. szerda hétfő 
Kölcsey u. péntek kedd 
Kőműves . kedd péntek 
Körgát u. szerda csütörtök 
Körös u. szerda csütörtök 
Kőrösi Csoma Sándor u. kedd péntek 
Köröspart u. kedd péntek 
K. Schriffert József u. hétfő csütörtök 
Kulcs u. csütörtök hétfő 
Kurta u. szerda hétfő 
Kuruc u. péntek kedd 
Kürt u. (Dénesmajor)  szerda - 
   
Lahner György u. hétfő, csütörtök - 
Laktanya u. kedd péntek 
Láncház u. szerda hétfő 
Lehel u. hétfő csütörtök 
Leiningen u.  kedd péntek 
Lenkei u. kedd péntek 
Líceum tér péntek kedd 
Liget u. szerda hétfő 
Liliom köz szerda hétfő 
Liszt Ferenc u. kedd  péntek 
   
Madách u. hétfő  csütörtök 
Madarász köz szerda csütörtök 
Mágocsi u. hétfő, csütörtök csütörtök 
Malom u. szerda hétfő 
Malomsor u. szerda hétfő 
Mályvádi u. (Dénesmajor) szerda - 
Maróthi u. hétfő  csütörtök 
Mátyás király u. hétfő  csütörtök 
Megyeház u.  hétfő  csütörtök 
Mikes Kelemen u. kedd péntek 
Mikszáth Kálmán u. péntek kedd 
Mogyoróssy u. kedd péntek 
Móra Ferenc u. kedd péntek 
Móricz Zsigmond u. kedd péntek 
Munkácsy Mihály u. kedd péntek 
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Nagysándor József u. hétfő, csütörtök - 
Nagyváradi u. péntek kedd 
Nürnbergi u. kedd péntek 
Nuszbek u.  kedd péntek 
   
Október 6. tér kedd péntek 
Oláh György u. péntek kedd 
Orgona  sétány hétfő csütörtök 
Orsovai u. szerda hétfő 
   
Pacsirta u. szerda csütörtök 
Pálffy u. hétfő csütörtök 
Pap u. kedd péntek 
Part u. szerda csütörtök 
Patócsy Ferenc u. hétfő, csütörtök csütörtök 
Petik Ambrus u. kedd péntek 
Petőfi tér hétfő csütörtök 
Petőfi u. szerda hétfő 
Pfiffner Paulina u. hétfő csütörtök 
Pomucz tábornok u. péntek  kedd 
Pósteleki u. kedd péntek 
Pozsonyi u. szerda hétfő 
   
Rábai Miklós u. szerda csütörtök 
Radnóti u. péntek  kedd 
Rajk László u. szerda hétfő 
Rákóczi Ferenc u. csütörtök hétfő 
Régi temető u.  hétfő csütörtök 
Réthy Lipót péntek  kedd 
Réz József u. szerda csütörtök 
Rövid u. (Dénesmajor) szerda - 
Rulikowski u. szerda hétfő 
   
Sánc u. péntek  kedd 
Sarkadi út péntek  kedd 
Sáros u. péntek  kedd 
Scherer Ferenc u. kedd péntek 
Selyem u. kedd péntek 
Semmelweis u. kedd péntek 
Sinka István u. szerda csütörtök 
Síp u. szerda csütörtök 
Sirály u. szerda hétfő 
Sittye u. péntek  kedd 
Sólymos u. (Dénesmajor) szerda - 
Sólyom u. (Dénesmajor) szerda - 
Somogyi Béla u. hétfő csütörtök 
Sport u. szerda hétfő 
Stéberl András u. kedd péntek 
   
Szabadkai u.  szerda hétfő 
Szabó Pál u. szerda hétfő 
Szakáll Lajos u. kedd péntek 
Szarkaláb u. szerda hétfő 
Szarvas u. szerda csütörtök 
Széchenyi tér szerda hétfő 
Széchenyi u. szerda hétfő 
Szegedi Kiss István u. kedd péntek 
Szegfű u. hétfő csütörtök 
Székely Aladár u. csütörtök hétfő 
Szélső u. csütörtök hétfő 
Szentháromság u. hétfő csütörtök 
Szent István u. hétfő, csütörtök csütörtök 
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Szent József u. kedd péntek 
Szent László u. kedd péntek 
Szép u. péntek  kedd 
Szerecsen u. hétfő csütörtök 
Szigligeti u. kedd péntek 
Szikfű u. szerda hétfő 
Szilva u. péntek  kedd 
Szinyei köz szerda csütörtök 
Szív u. szerda hétfő 
Szőlős u. kedd péntek 
Szőlőskert u. csütörtök hétfő 
Szőnyi köz szerda csütörtök 
Szüret u. szerda hétfő 
   
T u. csütörtök hétfő 
Tábor u. szerda hétfő 
Táncsics u. szerda hétfő 
Tavasz u. szerda csütörtök 
Temesvári út szerda, csütörtök hétfő 
Temető u. kedd péntek 
Terényi u. hétfő csütörtök 
Tessedik Sámuel u. kedd péntek 
Thorma köz hétfő csütörtök 
Thököly u. szerda csütörtök 
Tiborc u. szerda csütörtök 
Tinódi u. kedd péntek 
Toldi u. péntek kedd 
Tomcsányi u. kedd péntek 
Tompa u. péntek kedd 
Tormássy tér kedd péntek 
Tornyai köz szerda csütörtök 
Toronyi u. kedd péntek 
Tölgyfa u. szerda csütörtök 
Török Ignác u. kedd péntek 
Törökzugi ltp. hétfő, csütörtök - 
Törökzugi sor hétfő, csütörtök - 
Tulipán köz szerda hétfő 
   
Új élet u. szerda hétfő 
Új sor szerda hétfő 
Újülés u. péntek kedd 
   
Vadaskert u. szerda csütörtök 
Vajda János u. péntek kedd 
Vár u. szerda csütörtök 
Váralja tér (Dénesmajor) szerda - 
Várfürdő u. hétfő csütörtök 
Városház u. hétfő csütörtök 
Varsándi u. hétfő csütörtök 
Vásár u. kedd péntek 
Vásárhelyi Pál u. hétfő, csütörtök - 
Vasút u. kedd péntek 
Vasvári u.  kedd péntek 
Veress Endre u. kedd péntek 
Vértanúk útja kedd péntek 
Vértes u. szerda hétfő 
Villa u. péntek kedd 
Virág u. kedd péntek 
Vízi u. kedd péntek 
Vörösmarty u. kedd péntek 
   
Wesselényi u. szerda csütörtök 
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Zöldfa u. kedd péntek 
Zöldi u. kedd péntek 
Zrínyi u. szerda hétfő 
Zrínyi Miklós tér kedd péntek 
Zug u. szerda hétfő 
   
Zsák u. szerda hétfő 
Zsinór u. hétfő, kedd csütörtök, péntek 
   
48-as u. kedd péntek 
 
 

 
A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT EDÉNYZET: 

 
Családi házak 

30 literes űrtartalom 1 fős háztartás esetén 

60 literes űrtartalom maximum 2 fős háztartás esetén 

110-120 literes űrtartalom 2 fő feletti létszámú háztartás esetén 

240 literes űrtartalom külön megrendelés alapján 
 
Lakótelepi lakások: 

110-120-240 literes űrtartalom szerződés alapján 

720-1100 literes Bobr konténer 

(űrtartalom meghatározás 5 liter/fő/nap hulladékmennyiség alapján) 

 

3. sz. melléklet 21

                                                           
21 Törölte az 59/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. január 1. napjától. Korábban 
módosította a 24/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 1. napjától. Ezt megelőzően 
módosította a 15/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. április 1. napjától. Ezt megelőzően 
módosította a 9/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. május 1. napjával. Ezt megelőzően 
módosította a 12/2010. (III. 29.) számú rendelet. Hatályos 2010. április 1. napjától. Ezt megelőzően módosította 
a 7/2009. (III.31.) számú rendelet. Hatályos 2009. április 1. napjától. 
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4. számú melléklet22 
 

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁ SI DÍJ K ALKULÁCIÓJA 

Közszolgáltatási díj = rendelkezésre állási díj (alapdíj) + ürítési díj 

Összes ráfordítás = vállalkozói ráfordítás + lakossági ráfordítás + biohulladék ráfordítás 

Lakossági ráfordítás = szállítási ráfordítás + ártalmatlanítási ráfordítás 

Rendelkezésre állási díj = 
száma ingatlanok rendelkező ássalszolgáltat a

a- 40%max. ráfordítás lakossági
  

Alapdíj: közszolgáltatási díj max.  40%-a (A 64/ 2008. (III.28.) Korm. rend. 8. § (5) bekezdése) 

Egységnyi díjtétel =  
nnyiséghulladékme ürített éves

ráfordítás megtérülő alapdíjban - ráfordítás lakossági
 

Ürítési díj = egységnyi díjtétel x díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség 

JELÖLÉSEK: 
 
1) Közszolgáltatási díj: D (Ft) 

2) Rendelkezésre állási díj: DA (Ft/hó) 

3) Ürítési díj: DÜ (Ft/hó) 

4) Összes ráfordítás: RÖ (E Ft) 

5) Vállalkozói ráfordítás: RV (E Ft) 

6) Lakossági ráfordítás: RL (E Ft) 

7) Biohulladék ráfordítás: RB (E Ft) 

8) Szolgáltatással rendelkező ingatlanok száma: H (db) 

9) Egységnyi díjtétel: E (Ft/liter) 

10) Éves ürített hulladékmennyiség: V (liter/év) 

11) Díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség: VD (liter/hó) 

DÍJSZÁMÍTÁSI KÉPLETEK: 
 
D = DA + DÜ 

RÖ = RV + RL + RZ 

 
12H

RA x 
 D L

A =   A 64/ 2008. (III.28.) Korm. rend. 8.§. (5) bekezdése alapján: A ≤ 0,4 

 

DÜ  = E x VD 

 

                                                           
22 Beiktatta a 7/2009. (III.31.) számú rendelet. Hatályos 2009. április 1. napjától. 
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