Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (IV.30..)
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a
települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV.1.) ör. rendelet módosításáról
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV.1.) ör. rendelet
módosításáról
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV.1.) ör. rendelet (a
továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint kötelező helyi szilárdhulladék kezelési közszolgáltatást szervez a települési
szilárdhulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére. A közszolgáltatás
kiegészül az elkülönített hulladékgyűjtéssel, melyet a Közszolgáltató szervez meg és végez el.”

2.§
A R. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„A település területén a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szilárdhulladék
kezelési közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató a VERTIKÁL Közszolgáltató
Nonprofit Zrt (a továbbiakban: Közszolgáltató)”
3.§
A R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A zöldterületek rendbetételéből keletkező zöldhulladék elszállítását a Közszolgáltató minden év április
1. és november 30. között, keddi napokon, háztartásonként, azon lakossági partnerektől, akiknek nincs
lejárt hulladékszállítási díj tartozásuk külön megrendelése alapján 1 m3-ig térítésmentesen végzi, az
alábbi feltételekkel: a tulajdonos köteles szállítható állapotban kihelyezni a legfeljebb egy köbméter
zöldhulladékot, mely ág, nyesedék esetén legfeljebb 50 centiméter átmérőjű, 70 centiméter hosszú
összekötött köteget, főnyesedék, lomb esetén legfeljebb 120 literes nagyságú, bármilyen műanyag
zsákba történő elhelyezést jelent. Az egy köbméter feletti zöldhulladékot a Közszolgáltató csak a
szolgáltatás díjának megfizetése ellenében szállítja el.
4. §
A R. 5/A §-sal egészül ki:
„5/A. §
(1) A Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat a Közszolgáltató tartja nyilván. A
nyilvántartásban szereplő adatokat törvényben meghatározott személyek ismerhetik meg. Ha az
ingatlanhasználó megváltozik, a változást követő napon a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott
adatait törölni kell.
(2) A Közszolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul
betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény
rendelkezéseit.
(3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, a közüzemi
szerződés teljesítésével jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok benyújtására
használja fel a Közszolgáltató.

5. §
A R. 6/A §-sal egészül ki:

„6/A §.
(1) Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve a
Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e
rendeletben meghatározottak szerint átadja.
(2) Az elkülönített gyűjtéshez szükséges feltételek biztosítása a Közszolgáltató kötelezettsége.
(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a
házhoz menő szelektív gyűjtéssel a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és
a.) természetes személy ingatlanhasználó tömbös, társasházas beépítésű területen az ingatlanhoz
legközelebb eső, hulladékgyűjtő szigetre szállítja ideértve az üveghulladékot is.
b.) természetes személy ingatlanhasználó családi házas beépítésű területen
- a papír hulladékot átlátszó zsákban vagy kötegelve, tisztál laposra hajtogatva gyűjti, melyet a
Közszolgáltató elkülönítve szállít el.
- műanyag és fém hulladékot tisztán lehetőség szerint összepréselve áttetsző zsákban gyűjti, melyet a
Közszolgáltató elkülönítve szállít el.
(4) A (3) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy ingatlanhasználó az
általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre
vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott
a jogosultnak átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a Közszolgáltató részére megfizette.
7.§
A R. 13/A §-sal egészül ki:
„13/A. §
Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés esetei:
a) ha két hónapnál hosszabb ideig külföldön tartózkodik, valamint ha a tulajdonolt (bérelt, használt)
ingatlant más sem használja és ezt az ingatlantulajdonos hitelt érdemlő módon igazolja,
b) ha önmaga ellátásra képtelen és nappali ellátásáról más helyen gondoskodnak, és ezt a nappali
ellátásáról gondoskodó intézmény vagy személy igazolja.
8.§
(1) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. kiegészül jelen rendelet 2. melléklete szerinti 5. melléklettel.
(3) A R. kiegészül jelen rendelet 3. melléklete szerinti 6. melléklettel
9. § (1) Hatályát veszti:
a) a R. 5. § (5) bekezdése,
b) a R. 13. § (4) bekezdés e) és f) pontja,
c) a R. 13. § (16) bekezdése.
(2) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

Romanek Etelka
polgármester
A rendelet kihirdetve: 2015. április 30.

Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző

Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző

1. melléklet a 12/2015. (IV. 30.) ör. rendelethez
3. melléklet a 10/2004. (IV.1) ör. rendelethez
Esztergomi körzetek listája:

1. számú körzet:

48-as tér
Áfonyás utca
Akácos utca
Ákospalotai út
Alig utca
Andrássy utca
Árnyas utca
Aulich Lajos utca
Bajóti Simon utca
Balassa Bálint utca
Balassa köz
Bánomi dűlő
Bánomi út
Barkóczy Ferenc utca
Bátori
Schulcz
Bódog utca
Bercsényi utca
Bocskoros kút
Bocskoroskúti út
Boldog Özséb utca
Búbánat völgy
Csenkei híd dűlő
Csillag tér
Dessewffy
Arisztid utca
Dobozi Mihály utca
Dózsa György tér
Dr. Bády István utca
Eper út
Fecske utca
Ferenczy Béni utca
Földműves utca
Fűzfa utca
Garam utca
Gesztenyés utca
Géza fejedelem utca
Gizella királyné utca
Gyurgyalag dűlő
Gyurgyalag utca
Hajnal utca
Hild József utca
Honvédtemető utca

Királyszive utca
Kiss Ernő utca
Kistói utca
Klapka tér
Knézich Károly utca
Kollégium köz
Kopácsy József utca
Kőrössy László utca
Lakatos Judit utca
Leiningen Károly utca
Lippert József utca
Lombos utca
Margaréta utca
Matyasovszky utca
Molnár sor
Nagy Sándor József utca
Oltósy Pál utca
Palkovics Károly utca
Regiomontanus utca
Rényi Rezső utca
Rezeda utca
Rimay János utca
Rozetti Lázár diák utca
Sánc utca
Szabó Erna utca
Szamárhegy dűlő
Széchy Dénes utca
Szedres utca
Szent György utca
Szent János köz
Szent János-Kúti út
Szent Kinga utca
Szent Margit utca
Szt. Jánoskút dűlő
Telegdy Csanád utca
Újföldek dűlő
Vadrózsa utca
Vadvirág köz
Vadvirág utca
Vár köz

Horváth Géza sor
Hunyadi János utca
III. Béla király utca
Ipolyi Arnold utca
Kápolna utca
Kerektó dűlő
Kettőspince dűlő
Kettőspince sor

Vár utca
Várfok utca
Vaskapu dűlő
Vaskapui út
Vécsey Károly utca
Visegrádi út
Vitéz János utca

2. számú körzet:

Álmos utca
Angyal utca
Arany János utca
Aranyhegyi dűlő
Aranyhegyi lakópark
Aranyhegyi út
Árok utca
Attila utca
Babits Mihály út
Bajcsy-Zsilinszky út
Bajnok utca
Bánfi Lukács út
Basa utca
Batthyány Lajos utca
Becket Tamás utca
Berényi Zsigmond utca
Besze János utca
Bottyán János utca
Bubik István utca
Czuczor Gergely utca
Deák Ferenc utca
Einczinger Ferenc köz
Előhegy köz
Esze Tamás utca
Eszperantó utca
Főapát utca
Galamb utca
Gesztenye fasor
Gőzhajó utca
Hegyalja út P
Hegy-tető utca
Helischer József út
Honvéd utca
Hősök tere
Hunyadi János P utca
Imaház utca
Irinyi János utca

Katona István utca
Kis Duna sétány
Kossuth Lajos P utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey Ferenc utca
Könyök utca
Láhner György utca
Lépcső utca
Liszt Ferenc utca
Lőrinc utca
Madách Imre út
Magyar utca
Magyary László utca
Majer István út
Malom utca
Malonyai utca
Mikszáth Kálmán utca
Mindszenty hercegpr. tér
Monteverdi utca
Nagy Duna sétány
Nap utca
Pálosok utcája P
Pázmány Péter utca
Perc utca
Petőfi Sándor P utca
Petőfi Sándor utca
Poór Antal tér
Rozália utca
Semmelweis utca
Simor János utca
Sissay köz
Siszler út
Széchenyi tér
Szent István tér
Szent Miklós utca
Szenttamás utca
Táncsics Mihály utca

Iskola utca
IV Béla király utca
Jókai Mór utca
Jópásztor utca
József Attila tér
Juliánus barát utca
Kaán út
Kálmán-forrás köz P
Kálvária út
Kálvin János köz
Károlyi Mihály utca

Téglaház utca
Temető út
Terézia utca
Török Ignác utca
Új utca
Vasvári Pál utca
Víztorony út
Vörösmarty utca

3. számú körzet:

Áchim András utca
Ady Endre utca
Árpád utca
Bajor Ágoston utca
Baross Gábor út
Bartók Béla utca
Bem tér
Budai
Nagy
Antal utca
Budapesti utca
Csapási dűlő
Csatai
Szabó
János utca
Diósvölgy dűlő
Dobogókői út
Dorogi út
Duna utca
Eötvös József utca
Erzsébet királyné utca
Felső-Kenderes dűlő
Galagonyás út
Kenderesi út
Kiss
János
vezérezredes út
Knorr János utca
Kovácsi utca
Lázár Vilmos utca
Mathyász János utca

Tölgyesi út
Töltés utca
Vágány köz
Vasas utca
Verseghy Ferenc utca
Virágos utca
Zsák utca
Zsolt Nándor utca

Mátyás király utca
Mély út
Meszina utca
Mohácsy Mátyás köz
Móricz Zsigmond utca
Muskátli utca
Nefelejcs utca
Petz testvérek utca
Pöltenberg Ernő utca
Révész Béla utca
Rudnay Sándor tér
Ságvári telep
Schleiffer Mátyás utca
Schweidel József utca
Sugárút
Szegfű utca
Szentkirály dűlő
Szentkirályi utca
Szentpál utca
Szérűskert utca
Tartsay Vilmos utca
Táti út
Tompa Mihály utca

2. melléklet a 12/2015. (IV.30.) ör. rendelethez
5. melléklet a 10/2004. (IV.1) ör. rendelethez

Az elkülönített gyűjtés során gyűthető hulladékok:
A házhoz menő gyűjtés rendszerében a műanyag, fém és papír hulladékot az ingatlan elé, a jelen
melléklet szerinti gyűjtési napon reggel 6 óráig átlátszó zsákban kihelyezett hulladékot a következők
szerint szállítja el:
PAPÍR
GYŰJTÉS
MÓDJA:
GYŰJTHETŐ:

Áttetsző zsákban vagy kötegelve, tisztán, laposra hajtogatva
kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek
papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai
papír, füzet, telefonkönyv stb.

MŰANYAG – ÉS FÉMHULLADÉK

GYŰJTÉS
MÓDJA:

GYŰJTHETŐ:
NEM
GYŰJTHETŐ:

tisztán, laposra taposva, áttetsző zsákban
színes és víztiszta PET –palack, kupak (üdítős,ásványvizes) kozmetikai
és tisztítószerek flakonjai ( pl. samponos, öblítős, mosogatószeres)
reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia ( zsugor ,strech) TETRAPACK dobozok ( tejes, üdítős) alumínium italos doboz, alufólia, fém
konzerves doboz)
A szelektív gyűjtőzsákba NEM helyezhető joghurtos, tejfölös,
margarinos doboz vagy szennyezett szelektíven gyűjthető műanyag és fém
hulladék.

Vállalkozónak joga van a szállítást megtagadni akkor, ha a szelektálás nem a megfelelő módon történt,
a zsákokban más, oda nem tartozó, szennyezett vagy kommunális hulladék is található.

3. melléklet a 12/2015. (IV. 30.) ör. rendelethez
6. melléklet a 10/2004. (IV.1) ör. rendelethez

Szállítási napok a 2015. évre vonatkozóan:

Szelektív házhoz menő

Szelektív házhoz menő

1. körzet

2. körzet

SZENTGYÖRGYMEZŐPETÉNY-BÁNOMSZENTJÁNOSKÚTSZAMÁRHEGYBÚBÁNAT

VÍZIVÁROSSZENTTAMÁS-HÉVÍZÖRMÉNY-ARANYHEGYSZENTANNA-KIRÁLYI
VÁROS-CSUTIMONOSTOR
PILISSZENTLÉLEK

Szelektív
házhoz menő
3. körzet
SZENTPÁLSZENTLÁZÁRKOVÁCSIRIPÁRIACSALAMÁDÉKENDERESDIÓSVÖLGY

Szelektív
házhoz menő
4. körzet

KERTVÁROS

március 6.

március 13.

március 20.

március 27.

április 3.

április 10.

április 17.

április 24.

május 1.

május 8.

május 15.

május 22.

május 29.

június 5.

június 12.

június 19.

június 26.

július 3.

július 10.

július 17.

július 24.

július 31.

augusztus 7.

augusztus 21.

augusztus 28.

szeptember 4.

szeptember 18.

szeptember 25.

október 2.

augusztus 14.
szeptember
11.
október 9.

október 16.

október 23.

október 30.

november 6.

november 13.

november 20.

november 27.

december 4.

december 11.

december 18.

december 25.

január 1.

2.
sz.
melléklet

3.melléklet
Az elkülönített gyűjtés kapcsán 2015 március 11.-én tartott közmeghallgatás rövid összegzése
Esztergom Város Képviselő-testülete a hulladéktörvény 36§. (3) bekezdésének megfelelően 2015.
március 11.-én 17.00 h-kor Esztergom, a volt Megyeháza Dísztermében közmeghallgatást tartott.
Polgármester Asszony rövid köszöntője után az Esztergom területén közszolgáltatást végző
VERTIKÁL Zrt. bemutatta az elkülönített gyűjtés bevezetésének módját. Az előterjesztésben már is
mertetett módon, a családi házas övezetben külön autóval történik majd - házhoz menő rendszerben - a
papír, műanyag és fém gyűjtése, az üveget pedig gyűjtőpontokon gyűjtheti a lakosság. Társasházi
(lakótelepi) övezetben a szelektív gyűjtőszigetek maradnak. Ezután a közszolgáltató ismertette az
előzetesen beadott írásos kérésre adott válaszát, melyben kifejtette, miért nem lehetséges a tejfölös,
joghurtos dobozok elkülönített gyűjtése (nem megoldott a tovább értékesítése).
Ezután a képviselői kérdések következtek.
Dr. Szerencsés Gergely képviselő kérte, hogy családi házas övezetben is maradjanak a gyűjtőszigetek,
kérdezte, hogy miért nincs fémgyűjtő konténer a szigeteken, illetve fontosnak tartotta, hogy a
közszolgáltató biztosítson zsákokat a lakosoknak.
Dr. Alberti Péter elmondta, hogy értelmezése szerint a közszolgáltatónak kell biztosítani a zsákokat
Tordainé Vida Katalin kérdése is a szelektív szigetek családi házas övezetben maradására irányult
Közszolgáltatói Válaszok:
Egyenlőre nem tudnak ingyenes zsákot biztosítani, keresik ehhez a forrásokat, szerintük ezt a
jogszabályok nem írják elő.
Tervük szerint a szelektív szigetek családi házas övezetekben 2015. június 30.-ig maradnak minden
frakcióra, ez után csak üveg konténer maradna.
A fém egybe gyűjthető a műanyaggal.
Ezt követően a lakossági kérdések következtek. A legfontosabb felmerült kérdéseket összegzem:
- A szemétdíj rendkívül magas Esztergomban, a zsákok biztosítása ebből finanszírozható lenne.
- ugyanolyan házban, ugyanolyan kuka, de eltérő a hulladékdíj
- festékes dobozok miért nem gyűjthetőek
- sok felvilágosító munkát kérnek
- kuka legyen, ne zsákok
- Dorogi példát említ, ahol évi kétszer veszélyes hulladékot gyűjtenek
- gyorsnak, előkészítettség nélkülinek tartja a bevezetést
- nagy piacon legyen konténer
- tejfölös poharak hová kerüljenek
- papírt lehet-e vegyesen (fekete, színes), üveget hová rakják
- zöld hulladék járat marad-e
- szennyezett hulladék hová kerül
- gyűjtés külön autókkal történik-e
- történik-e kimutatás
- lakossági veszélyes hulladék hova kerülhet
Közszolgáltatói Válaszok:

- zsákok kérdésében keresik a megoldást, igyekeznek ütemezetten biztosítani, kezdetben még nincs rá
forrásuk
- az ugyanolyan kuka eltérő díjnak a közszolgáltató a kérelmezett utcában utánanéz
- festékes doboz szennyezett veszélyes hulladék, nem gyűthető szelektíven
- felvilágosító munkát egy road-show jellegű ÖKO-sátorral végeznek
- a jövő a két kukás gyűjtőrendszer, ezt 128 településen 7 esetben bevezették, pályázati forrás
szükséges
- a bevezetés jogszabályi előíráshoz kötött, tavalyi évben többször változtak a rendeletek
- a piaci konténert az önkormányzattal kell egyeztetni
- tejfölös poharak fémfólia miatt fémhez kerüljenek
- papírt lehet vegyesen (fekete, színes egybegyűjtve), üveg gyűjtőponton gyűjthető
- zöld hulladék járat marad a tájékoztató szerint
- szennyezett hulladék egy része a z Esztergom-kertvárosi átrakóba, ill. a tokodi hasznosítóba kerül
- begyűjtés külön autókkal történik
- hulladék gyűjtésről kimutatást írásban készítik el
- lakossági veszélyes hulladék hulladékudvarba kerülhet (megj: készül előterjesztési anyag, a
tervezésre van forrás)
Ezután polgármester Asszony összegzett:
Sok hasznos kérdés érkezett be, a hulladékudvar és a komposztáló jó megoldás lehet, testületi anyag
készül.
A zsákokat szerinte is a közszolgáltatónak kell biztosítania
Juhász István KKKB elnöke:
- a magas díj kapcsán elmondja, hogy törvény szerint a 2012 évi díj lett befagyasztva, de tervezzük
ennek felülvizsgálatát, szakminisztériummal kell egyeztetni
- első 1000 db zsákot felajánlja saját költségén
Végül polgármester Asszony lezárja a közmeghallgatást.
Megjegyzés, kiegészítés:
A hatályos 10/2004. (IV.1) ör. rendelet 13§. (15) bekezdés alapján:
„A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. E díjakat kell
figyelembe venni a többletszolgáltatás esetén is.”
Mely szerint a Közszolgáltató köteles minden olyan költséget fedezni a lakosság által befizetett
hulladékdíjból, amely a Közszolgáltatás kapcsán a feladat ellátása során felmerül.

Az Esztergomi Önkormányzat
10/2004. (IV.1.) ör. rendelete
a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról
(egységes szerkezetben a 31/2004.(VI.24.)*, 62/2004.(XII.18.)**, 15/2005.(III.18.)***, 31/2005.
(IX.1.)****, 42/2005.(X.25.)*****, 72/2006.(XII.22.)6*, 5/2007.(I.25.)7*, 17/2007.(III.20.)8*, 47/2007.
(VI.28.)9*, 65/2007.(IX.27.) 10*, 89/2007.(XII.19.) 11*, 92/2007.(XII.19.)12* 13/2008.(II.7.) 13*17/2008.
(II.28.)14* 35/2008.(V.8.)15* , 69/2008.(XII.4.)16* 77/2008.(XII.18.)17* 41/2009.(IX.30.)18* 55/2010.
(XII.22.)19*, 14/2011.(III.31.) 20*, 2/2012.(I.5.) 21*, 14/2012.(I.26.) 22*, 32/2012.(IV.17.) 23*18/2013.
(XI.5.) 24*, 12/2015. (IV.30.) 25* módosító rendelettel)
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Hgtv.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Díjr.) rendelkezéseire figyelemmel a következő rendeletet alkotja: 9*

Általános rendelkezések
1. §
(1) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint kötelező helyi szilárdhulladék kezelési közszolgáltatást szervez a települési
szilárdhulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére. A közszolgáltatás
kiegészül az elkülönített hulladékgyűjtéssel, melyet a Közszolgáltató szervez meg és végez el. 25*
.
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint
az épített és természeti környezet védelme, a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos
ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
(3) A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Esztergom város, EsztergomKertváros, Esztergom-Pilisszentlélek lakóterületére terjed ki, melyhez hozzátartozik a búbánatvölgyi,
kerektói, szamárhegyi üdülőövezet is.6*
(4) A településen lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa, kezelője vagy használója, ide értve
a gazdálkodó szervezetet is, (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési
szilárdhulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek, Közszolgáltatónak történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles
gondoskodni.18*
(5) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(6) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlantulajdonosra,
ingatlan használóra, bérlőre kiterjed, függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.21*
(7) Hatályát vesztette 20*
2. §
A település területén a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szilárdhulladék kezelési
közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató a VERTIKÁL Közszolgáltató
Nonprofit Zrt (a továbbiakban: Közszolgáltató).25*

3. § 20*
Hatályát vesztette. 20*
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
4. §8*
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárdhulladékot az e rendeletben
meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról
gondoskodni
Ennek során köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani és a rendelkezésére álló
szelektív gyűjtési lehetőséget igénybe venni,

b) települési szilárdhulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való
átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és
épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot
ne zavarja;
c) Az ingatlantulajdonos – ha jogszabály másként nem rendelkezik – köteles az ingatlanán keletkező
települési szilárdhulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni,
illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek az általa biztosított
matricával ellátott, illetve saját tulajdonú szabvány edényben átadni és a közszolgáltatási díjat
kiegyenlíteni.20*
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, amennyiben új ingatlan kialakítása,
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Az
ingatlantulajdonos a Közszolgáltató megkeresésére szerződéskötés céljából előzőekre vonatkozóan
köteles adatot szolgáltatni.18*
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen és
igazoltan, életvitelszerűen nem lakott ingatlanok esetében. A nem lakott ingatlanokkal kapcsolatos
igazolást (4. sz. melléklet) a Közszolgáltató felé kell bemutatni.22*
(4) Az ingatlantulajdonosok a köztisztaság fenntartásáról, parkok és fák védelméről, valamint az avar
és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 45/2003. (X. 22.) esztergomi ör. rendelet 9. §-ában
meghatározott kötelezettségük alá tartozó közterületsávok (a továbbiakban: közterületsávok)
feltakarításából keletkezett szemetet, hulladékot a háztartási hulladékgyűjtő tartályba kötelesek
elhelyezni.11*
(5) A zöldterületek rendbetételéből keletkező zöldhulladék elszállítását a Közszolgáltató minden év
április 1. és november 30. között, keddi napokon, háztartásonként, azon lakossági partnerektől, akiknek
nincs lejárt hulladékszállítási díj tartozásuk külön megrendelése alapján 1 m3-ig térítésmentesen végzi,
az alábbi feltételekkel: a tulajdonos köteles szállítható állapotban kihelyezni a legfeljebb egy köbméter
zöldhulladékot, mely ág, nyesedék esetén legfeljebb 50 centiméter átmérőjű, 70 centiméter hosszú
összekötött köteget, főnyesedék, lomb esetén legfeljebb 120 literes nagyságú, bármilyen műanyag
zsákba történő elhelyezést jelent. Az egy köbméter feletti zöldhulladékot a Közszolgáltató csak a
szolgáltatás díjának megfizetése ellenében szállítja el. 25*
(6) 10* Hatályát vesztette
(7) 10* Hatályát vesztette
(8)

9*

hatályát vesztette

(9) A közterületen keresztül forgalmat lebonyolító üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó
egységek, székházak, intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett, az ingatlan területén belül az
épület 1. § (6) bekezdésben rögzített tulajdonosai kötelesek szemétgyűjtőt elhelyezni az ingatlanon belül,
és azoknak – valamint a már korábban kihelyezetteknek – a szemétszállításra rendszeresített edénybe
való ürítéséről szükség szerint gondoskodni.
(10) Hatályát vesztette. 24*
(11) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett termelési hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és arra
közszolgáltatást igénybe venni. 24*

(12) Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, a
cégnyilvántartásba való bejegyzést követő 30 napon belül kötelesek az önkormányzatnak bejelenteni,
hogy milyen módon gondoskodnak hulladékuk ártalmatlanításáról.
(13) A közszolgáltatás létrejön a szolgáltatás felajánlásával. A kötelező szolgáltatás megvalósul azzal,
hogy a Közszolgáltató felkínálja a szolgáltatást, a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék
begyűjtését és elszállítását.18*

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje
5. §
(1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről
(gyakoriság, útvonal és időpont) Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy
felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladékelszállítás rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.18*
(2) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethető, illetve korlátozható.
(3) A települési szilárdhulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulajdonos
az Önkormányzatnak köteles bejelenteni. A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles megjelölni
azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárdhulladéknak,
továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.
(4) Hatályát vesztette 17*
(5) Hatályát veszti.25*
5/A. §.25*
(1) A Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat a Közszolgáltató tartja nyilván. A
nyilvántartásban szereplő adatokat törvényben meghatározott személyek ismerhetik meg. Ha az
ingatlanhasználó megváltozik, a változást követő napon a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott
adatait törölni kell.
(2) A Közszolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul
betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény
rendelkezéseit.
(3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, a közüzemi
szerződés teljesítésével jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok benyújtására
használja fel a Közszolgáltató.

6. § 10* Hatályát vesztette
Szolgáltatási megállapodás
6/A §.25*
(1) Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve a
Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e
rendeletben meghatározottak szerint átadja.
(2) Az elkülönített gyűjtéshez szükséges feltételek biztosítása a Közszolgáltató kötelezettsége.
(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a
házhoz menő szelektív gyűjtéssel a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és

a.) természetes személy ingatlanhasználó tömbös, társasházas beépítésű területen az ingatlanhoz
legközelebb eső, hulladékgyűjtő szigetre szállítja ideértve az üveghulladékot is.
b.) természetes személy ingatlanhasználó családi házas beépítésű területen
- a papír hulladékot átlátszó zsákban vagy kötegelve, tisztál laposra hajtogatva gyűjti, melyet a
Közszolgáltató elkülönítve szállít el.
- műanyag és fém hulladékot tisztán lehetőség szerint összepréselve áttetsző zsákban gyűjti, melyet a
Közszolgáltató elkülönítve szállít el.
(4) A (3) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy ingatlanhasználó az
általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre
vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott
a jogosultnak átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a Közszolgáltató részére megfizette.
7. §
(1) A szolgáltatás igénybevétele a Közszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés alapján történik.18*
(2) A szolgáltatási szerződés megkötésére és módosítására jogosult:
a) egyedi ingatlanok esetében az ingatlan használója
b) közös hulladékgyűjtő edényt használó társasházak esetén a lakóközösség nevében eljáró közös
képviselő.24*
(3) A társasháznak vagy a lakóközösségnek rendelkeznie kell akkora űrtartalmú hulladékgyűjtőedénnyel (hulladékgyűjtő-edényekkel), mely(ek) képes(ek) befogadni a lakásokban keletkező összes
kiszámított hulladékmennyiséget.10*
(4) A szolgáltatási szerződés tartalmazza:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

a teljesítés helyét;
a meghatározott gyűjtőedényt annak űrtartalma és darabszáma szerint,
az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint;
az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe
veszik;
a gyűjtőedények használatának jogcímét és használatát;
a közszolgáltatási díjat;
a közszolgáltatás mértékét meghaladó többletszolgáltatást és annak díját;
a közszolgáltatási díj megfizetésének módját;
az értesítő módosításának, felmondásának feltételeit;
az irányadó jogszabályok meghatározását.
a szerződő személyes adatai: név, lakcím, születési idő, anyja neve. 21*

(5) Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a közszolgáltató felhívásra az adott határideig nem köti
meg a szerződést a közszolgáltatóval, úgy az jogosult a heti egyszeri 120 l edény ürítési díját kiszámlázni
egészen a szerződés aláírásáig. 21*
(6) Szerződésben rögzített adatokban bekövetkezett változást a szolgáltató felé 15 napon belül be kell
jelenteni. A közszolgáltató a hulladékszállítási díjat érintő igazolásokat a bemutatás dátumától jogosult
elfogadni, és a hulladékszállítási számlában érvényesíteni. 22*
A gyűjtőedényekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
8. §17*
(1) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített saját tulajdonú, illetve a
Közszolgáltató által biztosított bérelt gyűjtőedényt, (csak társasházak) valamint az alkalmi hulladék

gyűjtésére - a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott - más gyűjtőeszközt
köteles igénybe venni.21*
(2) A választható szabványos gyűjtőedények méretei: 60l, 80l, 110l, 120l, 140l,240l, 360 l, 660 l, 770
l, 1100l. 24*
(3) Amennyiben egy ingatlanon a szerződésben rögzített edény űrtartalmát rendszeresen meghaladó
mennyiségű hulladék keletkezik, a szerződés módosítása szükséges és nagyobb gyűjtőedényt kell
igénybe venni. Amennyiben az ingatlantulajdonosnál a szabvány edényben - annak telítettsége miatt nem elhelyezhető többlethulladék képződik, köteles:
a) a többletszállítást megrendelni a szolgáltatótól többletdíj fizetése mellett,
b) a többlethulladékot a Közszolgáltató emblémájával ellátott gyűjtőzsákban (jelzett zsák) gyűjteni.
c) amennyiben nem rendeli meg az elszállítást, a közszolgáltató a műszaki becsléssel megállapított,
fényképpel dokumentált mennyiség elszállítását követően azonnal jogosult kiszámlázni a
hulladékelszállítás díját és egyéb költségeit.22*
(4) A gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére a
szolgáltatást igénybevevőknek minimálisan egy darab 60 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényzetet kell
használnia. 21*

(5) Hatályát vesztette. 21*
(6) Az üdülőterületeken állandó jelleggel tartózkodók kötelesek hulladékgyűjtő edényt használni, az
időszakos jelleggel itt tartózkodók a Közszolgáltató által forgalmazott többet hulladékos zsákot
használhatják.21*
(7) Hatályát vesztette.21*
(8) Hatályát vesztette.21*
(9) Hatályát vesztette.21*
(10) A hulladék ürítésének gyakorisága. Ha a hulladékgyűjtés napja fizetett ünnepnapra esik, a
hulladékszállítás változatlanul megtörténik, kivéve január 1-én.21*
(11) Hatályát vesztette. 20*
(12) Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé nem valóságnak megfelelő adatot közöl, és ennek
következtében az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a gyűjtőedény
űrtartalmát, a Közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre
történő cseréjét kezdeményezni, a szolgáltatás díját a tényleges mennyiségnek megfelelően
módosítani.18*
(13) Hatályát vesztette.21*
(14) A Közszolgáltató kizárólag azokat az edényeket köteles üríteni, melyekre az edény mérete szerinti
megfelelő típusú, a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott matrica felragasztásra került. A matrica
nélküli edényzetben kihelyezett hulladék illegálisan elhelyezett hulladéknak minősül. 21*
A gyűjtőedények elhelyezésével és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
9. §

(1) Az ingatlantulajdonos gyűjtőedényeket tartósan az ingatlana területén belül köteles elhelyezni,
kivételt képez a Közszolgáltató közterületen elhelyezett gyűjtőedénye.18*
(2) A gyűjtőedényzetet zárható helyiségben vagy zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz
illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.***
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a gyűjtőedény zárható helyiségben vagy
zárható tárolóban való elhelyezése nem megoldható, úgy a tulajdonosnak, illetve a bérlőnek a
gyűjtőedény zárásáról kell gondoskodnia.***
(4) Hatályát vesztette 11*
(5) Az ingatlantulajdonos a szállítási napon az 1. számú mellékletben megjelölt időpontban a
közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen helyezi el a
gyűjtőedényt. A gyűjtőedényt a szállítás napján reggel 6 óráig lehet kihelyezni, kivéve a tartósan
engedélyezett kihelyezést. 22*
(6) A kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a környezet szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott
állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor
és ürítésekor a hulladék ne szóródjon, az ürítést ne akadályozza. )***
(7) A gyűjtőedényből guberálni tilos. ***
(8) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a gyalogos és jármű forgalmat, elhelyezése nem
okozhat balesetveszélyt. ***
(9) 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, a tulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá
tenni.18*
10. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról és fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról, valamint a környezetük tisztántartásáról. A gyűjtőedény mellé hulladék
kizárólag a Közszolgáltató emblémájával ellátott gyűjtőzsákban helyezhető el. A bérelt 1100 literes
gyűjtőedények tisztítását és fertőtlenítését a Közszolgáltató végzi, évente legalább két alkalommal.18*
(2) A hulladék elszállítására történő kihelyezése során történő szennyezés esetén az ingatlan
tulajdonosa, a begyűjtés, szállítás során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató
köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni. 21*
(3) A Közszolgáltató tulajdonát képező, a közszolgáltatást igénybe vevő által bérbevett és
rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról
az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató gondoskodik.
A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárt 30 napon belül az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni.21*
(4) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, háztartási veszélyes
hulladékot (folyékony vagy befagyott zsiradékot), kő és épülettörmeléket, nagy mennyiségű salakot,
állati tetemet, trágyát vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést-ürítést
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.20*

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

11. §
(1) A települési szilárdhulladék előkezelését a Közszolgáltató az Esztergomi Hulladékkezelő
Telephelyen (a továbbiakban: hulladékkezelő telep) végzi.20*
(2) A hulladék begyűjtéséről, előkezeléséről és a végleges ártalmatlanítóhoz történő elszállításáról a
Közszolgáltató gondoskodik.20*
(3) Hatályát vesztette19*
(4) A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, visszanyerésének
elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében az Önkormányzat a helyi feltételekhez
igazodva fokozatosan fejleszti a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetőségeknek megfelelő
(szelektív) begyűjtésének rendszerét.20*
Lomtalanítás
12. §
(1) A lomtalanítás megszervezéséről
együttműködve az Önkormányzattal.18*

és

lebonyolításáról

a

Közszolgáltató

gondoskodik,

(2) Az ingatlantulajdonos a házhoz menő lomtalanítás keretében, a lomtalanítás időpontját megelőző
napon 12 órától helyezheti ki a hulladékot az ingatlana előtti közterületre.24*
(3) A legfeljebb 3 m3 hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve balesetet, károkozást
ne idézzen elő. Ennél nagyobb mennyiségű hulladékot a Közszolgáltató csak a szolgáltatás díjának
megfizetése ellenében szállít el.18*
Hulladékkezelési díj
13. §
(1) A közszolgáltatás díját a 2. melléklet tartalmazza. 23*
(2) Hatályát vesztette19*
(3) A közszolgáltatási díjat az az ingatlanhasználó fizeti, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, és a közszolgáltatási szerződést megkötötte.
Szerződés hiányában jelen rendelet 7. § (6) bekezdés szerint jogosult eljárni a közszolgáltat. 22*
(4) Mentes a díj megfizetése alól:
a) Hatályát vesztette19*
b) Hatályát vesztette19*
c) Hatályát vesztette19*
d) Hatályát vesztette19*

e) Hatályát veszti.25*
f) Hatályát veszti.25*
(5) Hatályát vesztette19*
(6) Hatályát vesztette19*
(7) Hatályát vesztette19*
(8) Hatályát vesztette19*
(9) Az ingatlantulajdonos, illetve a társasházi lakóközösségek nevében eljáró közös képviselő a
közszolgáltatási díjat - a teljesített közszolgáltatás alapján kiállított számla ellenében – havi bontásban
utólag fizeti meg a Közszolgáltatónak.21*
(10) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárdhulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.12*, 18*
(11) Hatályát vesztette. 20*
(12) Hatályát vesztette. 20*
(13) Hatályát vesztette. 20*
(14) Hatályát vesztette. 20*
(15) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. E díjakat
kell figyelembe venni a többletszolgáltatás esetén is.12*
(16) Hatályát veszti.25*
(17) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdoni (bérleti, használati)
jogviszonynak a Közszolgáltató felé történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt
követően pedig az új ingatlantulajdonos (bérlő, használó) köteles megfizetni.20*
13/A. § 25*
Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés esetei:
a) ha két hónapnál hosszabb ideig külföldön tartózkodik, valamint ha a tulajdonolt (bérelt, használt)
ingatlant más sem használja és ezt az ingatlantulajdonos hitelt érdemlő módon igazolja,
b) ha önmaga ellátásra képtelen és nappali ellátásáról más helyen gondoskodnak, és ezt a nappali
ellátásáról gondoskodó intézmény vagy személy igazolja.

14. §*****
(1) Hatályát vesztette. 20*
(2) 7* hatályát vesztette
Záró rendelkezések

15. §
(1) Hatályát vesztette. 24*
(2) Hatályát vesztette. 24*
(3) Hatályát vesztette.23*
(4) Hatályát vesztette.23*
(5) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
(6) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 15/2003. (IV. 17.), a 32/2003. (VII. 10.), a 37/2003.
(VIII. 12.), a 46/2003. (X. 22.), valamint az 55/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Esztergom, 2004. március 25.

Meggyes Tamás s.k. Dr. Csomor Sándor s.k.
polgármester
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Esztergom, 2004. április 1.

Dr. Csomor Sándor s.k.
jegyző
Módosító rendeletek:
* 31/2004. (VI.24.) rendelettel módosítva
**62/2004.(XII.18.) rendelettel módosítva
*** 5/2005.(III.18.) rendelettel módosítva
****31/2005.(IX.1.) rendelettel módosítva
5* 42/2005.(X.25.) rendelettel módosítva
6* 72/2006.(XII.22.) rendelettel módosítva
7* 5/2007.(I.25.) rendelettel módosítva
8* 17/2007.(III.20.) rendelettel módosítva
9* 47/2007.(VI.28.) rendelettel módosítva
10* 65/2007.(IX.27.) rendelettel módosítva
11* 89/2007.(XII.19.) rendelettel módosítva
12* 92/2007. XII.19.) rendelettel módosítva
13* 13/2008. (II.7.) rendelettel módosítva
14* 17/2008.(II.28.) rendelettel módosítva
15* 35/2008.(V.8.) rendelettel módosítva
16* 69/2008.(XII.4.) rendelettel módosítva
17* 77/2008.(XII.18.) rendelettel módosítva
18* 41/2009.(IX.30.) rendelettel módosítva
19* 55/2010.(XII.22.) rendelettel módosítva

20* 14/2011.(III.31.) rendelettel módosítva
21* 2/2012.(I. 5.) rendelettel módosítva
22* 14/2012.(I. 26.) rendelettel módosítva
23* 32/2012.(IV. 17.) rendelettel módosítva
24 18/2013.(XI. 5.) rendelettel módosítva

A települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV.1.)
Esztergomi ör. rendelet 1. sz. melléklete

Közterület
48-as tér
Áchim András utca
Ady Endre utca
Áfonyás utca
Akácos utca
Ákospalotai út
Alig utca
Álmos utca
Andrássy utca
Angyal utca
Aradi Vértanúk tere
Aradi vértanúk tere belső udvar
Arany János utca
Aranyhegy dűlő
Aranyhegyi út
Aranyhegyi lakópark
Árnyas utca
Árok utca
Árpád utca
Attila utca
Aulich utca
Babits Mihály út
Bajcsy Zsilinszky út
Bajnok utca
Bajor Ágoston utca
Bajóti Simon utca
Balassa Bálint utca
Balassa köz
Bánfi Lukács út - th
Bánomi lakótelep
Bánomi út
Bánomi dűlő
Bányai Kornél utca
Barkóczy Ferenc utca
Baross Gábor út
Bartikút dűlő
Bartók Béla utca
Basa utca
Bátori Schulcz Bódog utca
Batthyány Lajos utca

Ürítési nap
SZERDA
KEDD
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
HÉTFŐ
HÉTFŐ
PÉNTEK
HÉTFŐ
KEDD
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
SZERDA
SZERDA
HÉTFŐ
HÉTFŐ
PÉNTEK
SZERDA
SZERDA
SZERDA
HÉTFŐ
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
SZERDA
KEDD
KEDD
KEDD
HÉTFŐ
SZERDA
HÉTFŐ

Ürítési nap

CSÜTÖRTÖK

CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK

CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK

Becket Tamás utca
Béke tér
Bercsényi utca
Berényi Zsigmond utca
Besze János utca
Bíróréti út
Blaha Lujza utca
Bocskai sor
Bocskoroskúti út
Bocskoroskúti út
Bottyán János utca
Búbánat völgy
Bubik István utca
Budai Nagy Antal utca - th.
Budai Nagy Antal utca
Budapesti utca
Cickafark utca
Cigánykút dűlő
Czuczor Gergely utca
Csapási dűlő
Csatai Szabó János utca
Csendes völgy utca
Csenkei híd dűlő
Csenkei út
Cseresznyés utca
Csillag tér
Damjanich út - páros o.
Damjanich út - áratlan o.
Deák Ferenc utca
Dessewffy Arisztid utca
Diósvölgy dűlő
Dobó István utca
Dobogókői út
Dobozi Mihály utca
Dorogi út
Dózsa György tér
Döbönkút dűlő
Duna utca
Dunaköz utca
Einczinger Ferenc köz
Előhegy köz
Eötvös József utca
Eper utca
Eperjesi út
Erkel Ferenc utca
Erzsébet királyné utca
Erzsébet királyné utca - th.
Esze Tamás utca
Eszperantó utca
Esztergom-Pilisszentlélek
Etel köz
Fárikúti út
Fecske utca
Féja Géza utca
Felső-Kenderes dűlő

HÉTFŐ
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
HÉTFŐ
KEDD
CSÜTÖRTÖK
KEDD
SZERDA
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
KEDD
KEDD
HÉTFŐ
KEDD
KEDD
KEDD
PÉNTEK
KEDD
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
SZERDA
KEDD
SZERDA
HÉTFŐ
SZERDA
PÉNTEK
SZERDA
PÉNTEK
HÉTFŐ
KEDD
CSÜTÖRTÖK
KEDD
PÉNTEK
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
PÉNTEK
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
SZERDA
HÉTFŐ
HÉTFŐ
SZERDA
SZERDA
PÉNTEK

CSÜTÖRTÖK

CSÜTÖRTÖK

CSÜTÖRTÖK

Fenyves út
Ferenczy Béni utca
Földműves utca
Fűzfa utca
Gábor Áron utca
Galagonyás út
Galamb utca
Garam utca
Gárdonyi Géza utca
Gépgyár utca
Gesztenye fasor
Gesztenyés utca
Géza Fejedelem utca
Gizella királyné utca
Gőzhajó utca
Gyep utca
Gyurgyalag utca
Hajnal utca
Halastó út
Határ út
Hegy utca
Hegyalja utca
Hegy-tető utca
Helemba utca
Helischer József út
Hell József Károly utca
Hét Vezér utca
Hild József utca
Homok dűlő
Homok utca
Honvéd utca
Honvédtemető utca
Horváth Géza sor
Hosszú völgy
Hősök tere
Hőtáv utca
Hunyadi János utca
III. Béla király utca
Imaház utca
Ipolyi Arnold utca
Irinyi János utca
Iskola utca
IV. Béla király utca
Jókai Mór utca
Jósika Miklós utca
József Attila tér
Juliánus barát utca
Kaán utca
Kálvária út
Kápolna utca
Károlyi Mihály utca
Károlyi Mihály utca ( felső része)
Kassai út
Katona István utca
Kenderesi út

HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
KEDD
SZERDA
PÉNTEK
HÉTFŐ
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
SZERDA
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
SZERDA
HÉTFŐ
SZERDA
KEDD
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
SZERDA
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
HÉTFŐ
KEDD
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
HÉTFŐ
SZERDA
SZERDA
SZERDA
HÉTFŐ
SZERDA
HÉTFŐ
KEDD
HÉTFŐ
HÉTFŐ
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
KEDD
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

CSÜTÖRTÖK

Kenyérmező utca
Kerektó dűlő
Kesztölci út
Kettőspince sor
Kettőspince dűlő ( felső rész)
Kincses utca
Kinizsi Pál utca
Királyszive utca
Kis Duna sétány
Kiskuria dűlő
Kiss Ernő utca
Kiss János Vezérezredes út
Kistói utca
Klapka tér
Knézich Károly utca
Knorr János utca
Kollégium köz
Kolozsvári út
Kopácsy József utca
Kossuth Lajos utca
Kovácsi utca
Kölcsey Ferenc utca
Könyök utca
Kőrösi Csoma Sándor utca
Kőrössy László utca
Körtélyes utca
Láhner György utca
Lajtoskert
Lakatos Judit utca
Lázár Vilmos utca
Leiningen Károly utca
Lépcső utca
Lippert József utca
Liszt Ferenc utca
Lombos utca
Lőrinc utca
Lőtér utca
Madách Imre út
Magyar utca
Magyary László utca
Magyary László utca - th.
Malom utca
Malonyai utca
Margaréta utca
Martsa Alajos utca
Mathyász János utca
Mátyás király utca
Matyasovszky utca
MÁV állomás ( Kertváros)
MÁV lakások
Meggyfás utca
Méhesvölgy utca
Mély út
Meszina utca
Mikes Kelemen utca

SZERDA
HÉTFŐ
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
KEDD
HÉTFŐ
SZERDA
KEDD
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
KEDD
SZERDA
SZERDA
SZERDA
PÉNTEK
CSÜTÖRTÖK
KEDD
SZERDA
KEDD
KEDD
CSÜTÖRTÖK
HÉTFŐ
SZERDA
SZERDA
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
SZERDA
PÉNTEK
SZERDA
HÉTFŐ
KEDD
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
HÉTFŐ
KEDD
HÉTFŐ
HÉTFŐ
SZERDA
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
PÉNTEK
KEDD
SZERDA
SZERDA
SZERDA
HÉTFŐ
SZERDA
PÉNTEK
HÉTFŐ
SZERDA

CSÜTÖRTÖK

CSÜTÖRTÖK

CSÜTÖRTÖK

CSÜTÖRTÖK

Mikszáth Kálmán utca
Mindszenty tér
Mohácsy Mátyás köz
Molnár sor
Monteverdi utca
Móricz Zsigmond utca - th.
Móricz Zsigmond utca
Muskátli utca
Nagy Duna sétány
Nagy Sándor József utca
Nap utca
Nefelejcs utca
Németh László utca
Nyaktekercs utca
Nyárfa köz utca
Nyírfa köz
Nyitrai út
Oltósy Pál utca
Őrtorony utca
Palkovics Károly utca
Parcella utca
Párkányi út
Pázmány Péter utca
Perc utca
Petőfi Sándor utca
Petz testvérek utca
Poór Antal tér
Pozsonyi út
Pöltenberg Ernő utca
Rákóczi tér
Regiomontánus utca
Rényi Rezső utca
Retek utca
Révész Béla utca
Rezeda utca
Rimay János utca
Rozália utca
Rozetti Lázár Diák utca
Rudinai Molnár István utca
Rudnay Sándor tér
Sánc utca
Sátorkő út
Schalkház Ferenc utca
Schleiffer Mátyás utca
Schweidel József utca
Semmelweis utca
Simor János utca
Sissay köz
Siszler út
Sport utca
Sugárút
Sugárút - th.
Szabó Erna utca
Szalézi út
Szamárhegy dűlő

HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
HÉTFŐ
KEDD
PÉNTEK
HÉTFŐ
SZERDA
HÉTFŐ
PÉNTEK
SZERDA
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
HÉTFŐ
SZERDA
HÉTFŐ
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
HÉTFŐ
SZERDA
PÉNTEK
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
SZERDA
PÉNTEK
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
KEDD
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
SZERDA
KEDD
HÉTFŐ
KEDD
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
HÉTFŐ
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
KEDD
HÉTFŐ
KEDD
HÉTFŐ
HÉTFŐ

CSÜTÖRTÖK

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK

CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK

Szamárhegyi út
Szarvaskői út
Százszorszép utca
Széchenyi tér
Széchy Dénes utca
Szedres utca
Szegfű utca
Székely Mihály utca
Szent György utca
Szent János köz
Szent János-kúti út
Szent Margit utca
Szentkirályi utca
Szentpál utca
Szenttamás utca
Szérűskert utca
Szt. Jánoskút dűlő
Tábor utca
Táncsics Mihály utca
Tartsay Vilmos utca
Tas utca
Táti út
Technikum köz
Téglaház utca
Telegdy Csanád utca
Telegdy Csanád utca - th.
Temesvári út
Temető út
Terézia utca
Tompa Mihály utca
Tópart utca
Tölgyesi út
Töltés utca
Török Ignác utca
Tündérkert utca
Új utca
Újföldek dűlő
Űrrakéta utca
Vadrózsa utca
Vadvirág köz
Vadvirág utca
Vágány köz
Vár köz
Vár utca
Várfok utca
Vasas utca
Vaskapu dűlő
Vaskapui út
Vasút sor
Vasútállomás ( Kertváros)
Vasvári Pál utca
Vécsey Károly utca
Verseghy Ferenc utca
Világoshegy dűlő
Virágos utca

HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
CSÜTÖRTÖK
SZERDA
KEDD
KEDD
SZERDA
PÉNTEK
PÉNTEK
HÉTFŐ
PÉNTEK
KEDD
KEDD
HÉTFŐ
PÉNTEK
HÉTFŐ
PÉNTEK
SZERDA
HÉTFŐ
SZERDA
KEDD
KEDD
CSÜTÖRTÖK
HÉTFŐ
KEDD
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
PÉNTEK
CSÜTÖRTÖK
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
SZERDA
KEDD
CSÜTÖRTÖK
KEDD
KEDD
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
KEDD
SZERDA
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
HÉTFŐ
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
PÉNTEK
KEDD

PÉNTEK

Visegrádi út
Vitéz János utca
Vízimalom utca
Víztároló utca
Víztorony út
Völgy út
Vöröskői út
Vörösmarty utca
Wesselényi Miklós utca
Zamárd út
Zsák utca
Zsilip utca
Zsolt Nándor utca

HÉTFŐ
SZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
HÉTFŐ
HÉTFŐ
HÉTFŐ
SZERDA
HÉTFŐ
PÉNTEK
HÉTFŐ
PÉNTEK
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esztergomi ör. rendelet 3. melléklete 25*
Esztergomi körzetek listája:

1. számú körzet:

48-as tér
Áfonyás utca
Akácos utca
Ákospalotai út
Alig utca
Andrássy utca
Árnyas utca
Aulich Lajos utca
Bajóti Simon utca
Balassa Bálint utca
Balassa köz
Bánomi dűlő
Bánomi út
Barkóczy Ferenc utca
Bátori
Schulcz
Bódog utca
Bercsényi utca
Bocskoros kút
Bocskoroskúti út
Boldog Özséb utca
Búbánat völgy
Csenkei híd dűlő
Csillag tér

Királyszive utca
Kiss Ernő utca
Kistói utca
Klapka tér
Knézich Károly utca
Kollégium köz
Kopácsy József utca
Kőrössy László utca
Lakatos Judit utca
Leiningen Károly utca
Lippert József utca
Lombos utca
Margaréta utca
Matyasovszky utca
Molnár sor
Nagy Sándor József utca
Oltósy Pál utca
Palkovics Károly utca
Regiomontanus utca
Rényi Rezső utca
Rezeda utca
Rimay János utca
Rozetti Lázár diák utca

Dessewffy
Arisztid utca
Dobozi Mihály utca
Dózsa György tér
Dr. Bády István utca
Eper út
Fecske utca
Ferenczy Béni utca
Földműves utca
Fűzfa utca
Garam utca
Gesztenyés utca
Géza fejedelem utca
Gizella királyné utca
Gyurgyalag dűlő
Gyurgyalag utca
Hajnal utca
Hild József utca
Honvédtemető utca
Horváth Géza sor
Hunyadi János utca
III. Béla király utca
Ipolyi Arnold utca
Kápolna utca
Kerektó dűlő
Kettőspince dűlő
Kettőspince sor

Sánc utca
Szabó Erna utca
Szamárhegy dűlő
Széchy Dénes utca
Szedres utca
Szent György utca
Szent János köz
Szent János-Kúti út
Szent Kinga utca
Szent Margit utca
Szt. Jánoskút dűlő
Telegdy Csanád utca
Újföldek dűlő
Vadrózsa utca
Vadvirág köz
Vadvirág utca
Vár köz
Vár utca
Várfok utca
Vaskapu dűlő
Vaskapui út
Vécsey Károly utca
Visegrádi út
Vitéz János utca

2. számú körzet:

Álmos utca
Angyal utca
Arany János utca
Aranyhegyi dűlő
Aranyhegyi lakópark
Aranyhegyi út
Árok utca
Attila utca
Babits Mihály út
Bajcsy-Zsilinszky út
Bajnok utca
Bánfi Lukács út
Basa utca
Batthyány Lajos utca
Becket Tamás utca
Berényi Zsigmond utca
Besze János utca
Bottyán János utca
Bubik István utca
Czuczor Gergely utca
Deák Ferenc utca
Einczinger Ferenc köz

Katona István utca
Kis Duna sétány
Kossuth Lajos P utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey Ferenc utca
Könyök utca
Láhner György utca
Lépcső utca
Liszt Ferenc utca
Lőrinc utca
Madách Imre út
Magyar utca
Magyary László utca
Majer István út
Malom utca
Malonyai utca
Mikszáth Kálmán utca
Mindszenty hercegpr. tér
Monteverdi utca
Nagy Duna sétány
Nap utca
Pálosok utcája P

Előhegy köz
Esze Tamás utca
Eszperantó utca
Főapát utca
Galamb utca
Gesztenye fasor
Gőzhajó utca
Hegyalja út P
Hegy-tető utca
Helischer József út
Honvéd utca
Hősök tere
Hunyadi János P utca
Imaház utca
Irinyi János utca
Iskola utca
IV Béla király utca
Jókai Mór utca
Jópásztor utca
József Attila tér
Juliánus barát utca
Kaán út
Kálmán-forrás köz P
Kálvária út
Kálvin János köz
Károlyi Mihály utca

Pázmány Péter utca
Perc utca
Petőfi Sándor P utca
Petőfi Sándor utca
Poór Antal tér
Rozália utca
Semmelweis utca
Simor János utca
Sissay köz
Siszler út
Széchenyi tér
Szent István tér
Szent Miklós utca
Szenttamás utca
Táncsics Mihály utca
Téglaház utca
Temető út
Terézia utca
Török Ignác utca
Új utca
Vasvári Pál utca
Víztorony út
Vörösmarty utca

3. számú körzet:

Áchim András utca
Ady Endre utca
Árpád utca
Bajor Ágoston utca
Baross Gábor út
Bartók Béla utca
Bem tér
Budai
Nagy
Antal utca
Budapesti utca
Csapási dűlő
Csatai
Szabó
János utca

Tölgyesi út
Töltés utca
Vágány köz
Vasas utca
Verseghy Ferenc utca
Virágos utca
Zsák utca
Zsolt Nándor utca

Diósvölgy dűlő
Dobogókői út
Dorogi út
Duna utca
Eötvös József utca
Erzsébet királyné utca
Felső-Kenderes dűlő
Galagonyás út
Kenderesi út
Kiss
János
vezérezredes út
Knorr János utca
Kovácsi utca
Lázár Vilmos utca
Mathyász János utca
Mátyás király utca
Mély út
Meszina utca
Mohácsy Mátyás köz
Móricz Zsigmond utca
Muskátli utca
Nefelejcs utca
Petz testvérek utca
Pöltenberg Ernő utca
Révész Béla utca
Rudnay Sándor tér
Ságvári telep
Schleiffer Mátyás utca
Schweidel József utca
Sugárút
Szegfű utca
Szentkirály dűlő
Szentkirályi utca
Szentpál utca
Szérűskert utca
Tartsay Vilmos utca
Táti út
Tompa Mihály utca

A települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV.1.)
esztergomi ör. rendelet 4. sz. melléklete
NYILATKOZAT
használaton kívüli, nem lakott ingatlanokról

Alulírott,
Név:
Cím:
Anyja neve:

Születési
dátum:
büntetőjogi felelősségem tudatában az Esztergomi Köztisztasági Kft. felé kijelentem, hogy a fenti
címen életvitel szerűen senki sem tartózkodik.
Jelen nyilatkozat a kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétel alóli mentesség
igazolásához szükséges.
A nyilatkozatban foglaltakat az Esztergomi Köztisztasági Kft. jogosult a fenti címen, előzetes
egyeztetés nélkül ellenőrizni.

Kelt.: Esztergom, 2012.………………………….

………………………………………….
aláírás
Tanú 1.

Tanú 2.

Név
Cím

Név
Cím

Aláírás

Aláírás

Figyelem! Tanúként csak a nyilatkozatot tevő közvetlen szomszédjai fogadhatók el!
5. melléklet a 10/2004. (IV.1) ör. rendelethez25*

Az elkülönített gyűjtés során gyűthető hulladékok:
A házhoz menő gyűjtés rendszerében a műanyag, fém és papír hulladékot az ingatlan elé, a jelen
melléklet szerinti gyűjtési napon reggel 6 óráig átlátszó zsákban kihelyezett hulladékot a következők
szerint szállítja el:
PAPÍR
GYŰJTÉS
MÓDJA:
GYŰJTHETŐ:

Áttetsző zsákban vagy kötegelve, tisztán, laposra hajtogatva
kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek
papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai
papír, füzet, telefonkönyv stb.

MŰANYAG – ÉS FÉMHULLADÉK
GYŰJTÉS
tisztán, laposra taposva, áttetsző zsákban
MÓDJA:
színes és víztiszta PET –palack, kupak (üdítős,ásványvizes) kozmetikai
és tisztítószerek flakonjai ( pl. samponos, öblítős, mosogatószeres)
reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia ( zsugor ,strech) TETRAGYŰJTHETŐ:
PACK dobozok ( tejes, üdítős) alumínium italos doboz, alufólia, fém
konzerves doboz)
A szelektív gyűjtőzsákba NEM helyezhető joghurtos, tejfölös,
NEM
margarinos doboz vagy szennyezett szelektíven gyűjthető műanyag és fém
GYŰJTHETŐ:
hulladék.

Vállalkozónak joga van a szállítást megtagadni akkor, ha a szelektálás nem a megfelelő módon történt,
a zsákokban más, oda nem tartozó, szennyezett vagy kommunális hulladék is található.

6. melléklet a 10/2004. (IV.1) ör. rendelethez25*

Szállítási napok a 2015. évre vonatkozóan:

Szelektív házhoz menő

Szelektív házhoz menő

1. körzet

2. körzet

SZENTGYÖRGYMEZŐPETÉNY-BÁNOMSZENTJÁNOSKÚTSZAMÁRHEGYBÚBÁNAT

VÍZIVÁROSSZENTTAMÁS-HÉVÍZÖRMÉNY-ARANYHEGYSZENTANNA-KIRÁLYI
VÁROS-CSUTIMONOSTOR

Szelektív
házhoz menő
3. körzet
SZENTPÁLSZENTLÁZÁRKOVÁCSIRIPÁRIACSALAMÁDÉKENDERESDIÓSVÖLGY

Szelektív
házhoz menő
4. körzet

KERTVÁROS

PILISSZENTLÉLEK
március 6.

március 13.

március 20.

március 27.

április 3.

április 10.

április 17.

április 24.

május 1.

május 8.

május 15.

május 22.

május 29.

június 5.

június 12.

június 19.

június 26.

július 3.

július 10.

július 17.

július 24.

július 31.

augusztus 7.

augusztus 21.

augusztus 28.

szeptember 4.

szeptember 18.

szeptember 25.

október 2.

augusztus 14.
szeptember
11.
október 9.

október 16.

október 23.

október 30.

november 6.

november 13.

november 20.

november 27.

december 4.

december 11.

december 18.

december 25.

január 1.

Csatolmányok
Megnevezés

méret

felküldő levél
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