Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
18/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
egységes szerkezetben a 9/2019. (III.25.) önkormányzati rendelettel
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy
ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan
szervezi életét, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi
szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, valamint elsődleges elérhetőségi
címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál;
2. építési-bontási hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti építési-bontási hulladék;
3. családi házas lakóterület: a közszolgáltatási terület azon része, amely nem minősül
tömbházas övezetnek;
4. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó
szervezet;
5. házhoz menő hulladékgyűjtés: a közszolgáltató által megvalósított olyan elkülönített
gyűjtés, melynek keretében az e rendeletben meghatározott hulladékfajtákat a
közszolgáltató az ingatlanhasználótól átvéve szállítás során is elkülönítetten kezeli;
6. háztartási hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti háztartási hulladék;
7. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti
háztartási hulladékhoz hasonló hulladék;
8. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a hulladékról szóló törvény szerinti
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás;

9. 1hulladék naptár: azon előre meghatározott ürítési napok jegyzéke, melyeken a
vegyes háztartási hulladéknak, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak az
ingatlanhasználótól a közszolgáltató általi elszállítása megvalósul;
10. ingatlanhasználó: a hulladékról szóló törvény szerinti ingatlanhasználó;
11. járda: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 1. számú függelék I. b) pontja szerinti járda;
12. járdasziget: a KRESZ 1. számú függelék I. i) pontja szerinti járdasziget;
13. kijelölt rakodóhely: a KRESZ 15. § (6) bekezdése szerinti kijelölt rakodóhely;
14. Koordináló szerv: a hulladékról szóló törvény szerinti Koordináló szerv;
15. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2. § 13. pontja szerinti közterület;
16. lakóegység: lakóépület, valamint a jellemzően emberi tartózkodás – különösen
pihenés, szállás, munkavégzés – céljára szolgáló építmény, amelyben az ingatlan
tulajdonosa, vagyonkezelője, bérlője, illetve használója hulladékot termelhet;
17. robbanásveszélyes anyag: a hulladékról szóló törvény szerinti robbanásveszélyes
anyag;
18. szabadvezetésű járda: főhálózati szerepet betöltő gyalogos közlekedést – és nem
az ingatlan közvetlen megközelítését – szolgáló járda;
19. települési hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti települési hulladék;
20. többlethulladék: az ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatási szerződés
szerinti gyűjtőedény méretét meghaladó háztartási hulladék;
21. tömbházas lakóterület: Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének valamint
egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról
szóló 7/2004. (II.24.) önkormányzati rendelete és Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 34/2007. (XI.30.)
önkormányzati rendelete mellékletét képező tervlapokon „Ln” építési övezetbe sorolt
terület;
22. tűzveszélyes anyag: a hulladékról szóló törvény szerinti tűzveszélyes anyag;
23. útkereszteződés: a KRESZ 1. számú függelék I. k) pontja szerinti útkereszteződés;
24. vegyes hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti vegyes hulladék;
25. veszélyes hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladék;
26. zöldhulladék: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. Korm.r. 2.§ (1) bekezdés 4. pontja szerinti zöldhulladék;
27. zöldterület: növényzettel borított közterület, különösen a közterek és közparkok;
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28.2 Edényazonosító matrica: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz igénybe vett
szabványos hulladékgyűjtő edény azonosítására szolgáló matrica, mely egy naptári
évig érvényes. A matricán fel kell tüntetni legalább a tárgyévet és a szolgáltatási
szerződésben feltüntetett edénytérfogatot.

II. Fejezet
A közterületek tisztán tartása
2. §
(1) A települési környezet tisztaságának biztosítása érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) háruló köztisztasági feladatok
ellátásához – az e rendeletben foglaltak szerint – mindenki köteles hozzájárulni.
(2) Mindenki köteles tartózkodni a közterületek – különösen a zöldterületek – szennyezését
vagy károsítását eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól.
3. §
A 4-7. §-ban foglaltak kivételével a közterületek tisztán tartása, a közparkok ápolása és
gyommentesítése, a – közterületi parkok, parkolók, parkoló gépkocsik által elzárt területek,
külterületi járdák és külterületi kerékpárutak kivételével – a burkolt területek és
szabadvezetésű járdák síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása Székesfehérvár
Városgondnoksága Kft. feladata.
4. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles
a) az ingatlan előtti – úszótelek esetén az ingatlan körüli – járdát, járda hiányában egy
méter széles területsávot, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes
területét gondozni, tisztán tartani, hulladék- és gyommentesíteni, a burkolt területeket
síkosság-mentesíteni, valamint a havat eltakarítani;
b) az ingatlan előtti nyílt árkot és ennek műtárgyait tisztán tartani, hulladék- és
gyommentesíteni, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagokat és a hulladékot eltávolítani.
(2) Amennyiben az ingatlant több közterület határolja, akkor az (1) bekezdésben rögzített
kötelezettség az ingatlanhasználót valamennyi, az ingatlannal határos közterület irányában
terheli.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített kötelezettség az üresen álló ingatlan tulajdonosát is
terheli.
(4) Az ingatlanhasználónak a közterület tisztán tartása során keletkező hulladékot a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére rendszeresített hulladékgyűjtő
edényben kell elhelyeznie.
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5. §
Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló, a gyalogos- illetve
a közúti forgalom biztonságát, és az elektromos légvezetékeket veszélyeztető, továbbá a
forgalomirányító lámpa és a közúti tábla láthatóságát zavaró ágakat eltávolítani, és a
nyesedéket elszállítani.
6. §
Az üzlet vagy szolgáltató egység üzemeltetője a 4. §-ban foglaltakon túl az ingatlan területén
lévő, közforgalom számára megnyitott magánutak, illetve parkolóhelyek tisztán tartásáról is
köteles gondoskodni.
7. §
(1) Közterületi rendezvény és vásár szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak
megfelelő számú illemhely üzemeltetéséről.
(2) A közterületen állat által okozott szennyeződés eltávolításáról az állat felügyeletét ellátó,
ennek hiányában az állat tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni.
8. §
(1) A közterületek közvetlen környezetében lévő növényzet mellett, zöldterületen, valamint
alul- és felüljárók felületén klorid tartalmú vegyszerek használata tilos.
(2) Havat tilos felhalmozni:
a) útkereszteződésben,
b) úttorkolattól számított 8 méteren belül;
c) kapubejárat előtt, annak szélességében,
d) a járdasziget és a járda között,
e) a tömegközlekedési jármű megállóhelyén, valamint a jármű megállóhelye és a
járda között,
f) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra – különösen vízelzáró csapra, gázcsapra,
víznyelő aknára –, valamint egyéb közérdekű létesítmény – különösen
forgalomirányító lámpa, közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop – köré,
g) a kijelölt rakodóhelyen és annak teljes hosszában a járdaszegély mellett,
h) a fák tövében és zöldterületen, ha a havat síkosság mentesítésre szolgáló
anyaggal kezelték,
i) az utakkal párhuzamos közterületi árokba.
(3) A csapadékelvezető árokba tilos szennyezett vizet, valamint eldugulás vagy rongálódás
okozására alkalmas anyagot belevezetni.

III. Fejezet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
1. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok
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9. §
(1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott kötelező közfeladatot a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján látja
el.
(2) A Társulás a közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében 2024. január 27-ig érvényes
közszolgáltatási szerződést kötött a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági
Nonprofit Kft-vel és a „VHG” Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel.
(3) Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási
tevékenységet a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: közszolgáltató) látja el.
10. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terület határa Székesfehérvár Megyei Jogú Város
közigazgatási területén az 1. mellékletben felsorolt utcákról megközelíthető ingatlanokra
terjed ki.
11. §
(1)3 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához elsődlegesen igénybe vehető
hulladékgazdálkodási létesítmény a Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgyi Regionális
Hulladékkezelő Központ.
(2) Székesfehérvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy
számára a közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti hulladékgazdálkodási létesítményen túl a
Csala-Pénzverővölgyi Hulladékudvar, valamint a Székesfehérvári Hulladékudvar (8000
Székesfehérvár, Palotai út 139) – mint hulladékgyűjtő udvar – igénybevételét is biztosítja. A
hulladékgyűjtő udvar igénybevételre való jogosultságot a személyi azonosítóról és a
lakcímről szóló hatósági igazolvány felmutatásával kell igazolni.
12. §
(1)4 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató gondoskodik
a) a szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos és edényazonosító matricával ellátott
gyűjtőedényben gyűjtött;
b) a közszolgáltató által forgalmazott, a közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban
gyűjtött,
c) lomtalanítás során a közszolgáltató részére átadott, továbbá
d) a közszolgáltatás részeként üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő szigeten,
hulladékgyűjtő udvarban, és átvételi helyen a közszolgáltató részére átadott
települési hulladék elszállításáról és jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.
(2)5 A közszolgáltató a vegyes hulladéktól elkülönítetten veszi át a
a) a szennyeződéstől mentes papír-, üveg-, műanyag, és fém csomagolási hulladékot,
c) a zöldhulladékot, továbbá
d) a lomhulladékot.
Módosította a 9/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2019. március 27. napjától.
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(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és annak változásáról, a
hulladék átvételének és elszállításának gyakoriságáról, a gyűjtési helyeiről, valamint az
ürítési napokról a nyomtatott sajtó útján, az ügyfélszolgálatán és az internetes honlapján
mindenki számára hozzáférhető módon köteles tájékoztatást nyújtani.
2. Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok
13. §
(1) Az ingatlanhasználó – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles az ingatlanán
keletkező vagy birtokába került települési hulladékot e rendeletben meghatározott módon
gyűjteni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a
közszolgáltatónak átadni, és a közszolgáltatásért díjat fizetni.
(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a keletkező hulladék teljes
mennyiségére köteles igénybe venni.
(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség, amennyiben a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 20. § alapján szünetelteti.
(4) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó abban az esetben köteles a közszolgáltatást
igénybe venni, ha gazdálkodó tevékenységével összefüggésben az ingatlanán keletkezett,
háztartási hulladékhoz hasonló, nem elkülönítetten gyűjtött hulladékának kezeléséről a
jogszabályi előírásoknak megfelelő más módon nem gondoskodik.
(5) Ha az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, vagy fióktelepe
és természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye, a háztartási hulladékot és a
gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett, más
módon nem kezelt hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni.
(6) Az ingatlanhasználó a 11. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási létesítményben
külön térítési díj ellenében helyezhet el települési hulladékot.
(7)6 Az ingatlanhasználó a 11. § (2) bekezdése szerinti hulladékgyűjtő udvarban
térítésmentesen helyezhet el települési hulladékot az átadás-átvételi előírások betartása
mellett.
(8)7 A közszolgáltató által az ingatlanhasználó részére megküldött edényazonosító matrica
hulladékgyűjtő edényre történő felragasztása az ingatlanhasználó kötelessége.
3. A közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti jogviszony
14. §
A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására vonatkozó jogviszony
a) a közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló szerződés (a továbbiakban:
szolgáltatási szerződés) megkötésével vagy
b) a közszolgáltatás ingatlanhasználó részéről történő igénybevételével
jön létre.
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15. §
(1) A szolgáltatási szerződés tartalmazza különösen
a) a szerződő felek (a közszolgáltató és az ingatlanhasználó) azonosító adatait,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
c) a teljesítés helyét,
d) az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,
e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét,
f) a közszolgáltatás díj mértékét,
g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, és
h) a szerződés megszűnésének feltételeit.
(2) A szolgáltatási szerződés ingatlanhasználóra vonatkozó tartalmi elemeinek valóságát a
közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
(3) A 13. § (5) bekezdésében foglalt esetben a gazdálkodó szervezetnek és a természetes
személy ingatlanhasználónak külön-külön szolgáltatási szerződést kell kötnie.
(4) Az ingatlanhasználó személyének változása esetén a változást – a változást követő 8
napon belül – a korábbi és az új ingatlanhasználó együttesen köteles bejelenteni a
közszolgáltatónak.
16. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogviszony 14. § b) pontja
szerinti létrejötte azt jelenti, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a
szolgáltatást felajánlja úgy, hogy rendelkezésre áll a közszolgáltatás teljesítésére azáltal,
hogy a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
17. §
(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért közszolgáltatási
díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) köteles fizetni.
(2) A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében, a Koordináló
szerv részére kell megfizetni.
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat számla ellenében, a Koordináló szerv
jogszabályban meghatározott számlázási ütemezése szerint köteles megfizetni.
(4) A 15. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség nemteljesítése esetén a bejelentésig terjedő
időszakra a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség a régi és az új ingatlanhasználót
egyetemlegesen terheli.
18. §
Az Önkormányzat az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díj fizetésére vonatkozóan
nem állapít meg kedvezményt.
19. §
7

A közszolgáltatási díj megfizetésével 30 napon túl késedelembe esett ingatlanhasználó
esetében a közszolgáltató
a) a 11. § (2) bekezdése szerinti hulladékudvar ingatlanhasználó általi
igénybevételét és
b) a 32. § szerinti házhoz menő lomtalanítást
a díjhátralék kiegyenlítéséig megtagadhatja.
5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése
20. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltethető, amennyiben
a) az ingatlanon legalább egybefüggő 90 napig senki nem tartózkodik vagy
b) az ingatlan beépítetlen
és az ingatlanon hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetés feltétele, hogy a szüneteltetést kérő az ingatlanra vonatkozó érvényes
szolgáltatási szerződéssel rendelkezzen.
(3) A szüneteltetés iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani
a közszolgáltatóhoz. A formanyomtatványhoz csatolni kell a 3. melléklet szerinti
nyilatkozatot, és – amennyiben az ingatlanhasználó rendelkezésére áll – a szüneteltetés (1)
bekezdésben meghatározott feltételeit igazoló további okiratokat is.
(4) A szüneteltetés (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeinek igazolása esetén a
szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napjával – vagy amennyiben a kérelmező
a kérelmében a kérelem benyújtását követő napot jelöl meg, akkor a kérelemben megjelölt
nappal – állnak be.
(5) A közszolgáltatás legfeljebb 6 hónapra szüneteltethető, és a szüneteltetés iránti kérelem
korlátlan alkalommal megismételhető.
(6) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a
kérelmező ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül a
közszolgáltatónál bejelenteni.
6. A vegyes hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó szabályok
21. §
(1) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére
a) 60 literes,
b) 80 literes,
c) 110 literes,
d) 120 literes,
e) 240 literes,
f) 770 literes, valamint
g) 1 100 literes
gyűjtőedényt rendszeresít.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtőedény használata a lakóingatlant
egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználót illeti meg. A
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díjszabás alkalmazásának feltétele a gyűjtőedény megléte. Az (1) bekezdés b)-g) pontja
szerinti gyűjtőedény használatáról az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyűjtőedény
használatára való áttérést a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a közszolgáltató
részére bejelenteni.
(3) A gyűjtőedény nagyságát és darabszámát a keletkező hulladék mennyisége és az ürítési
gyakoriság alapján a közszolgáltató határozza meg figyelembe véve, hogy
a) társasház és lakásszövetkezet ingatlanhasználó esetén közös gyűjtőedényt kell
használni,
b) gazdálkodó szervezet működési egységenként (albetétenként) az (1) bekezdés d)-g)
pontja szerinti hulladékgyűjtő edényt használhatja.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közös gyűjtőedény méretét lakóegységenként
heti minimum 80 liter edénytérfogat figyelembevételével kell kiszámítani, és a számítás
eredményét az (1) bekezdésben rögzített űrtartalomnak megfelelően felfelé kell kerekíteni.
(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti számítás eredménye az (1) bekezdés g) pontja
szerinti űrtartalmat meghaladja, a gyűjtőedények méretét, darabszámát és az ürítési
gyakoriságot az (1) bekezdés e)-g) pontjában meghatározott gyűjtőedények kombinációjával
kell meghatározni.
(6) A közszolgáltató – erre irányuló kérelem esetén – bérleti díj ellenében gyűjtőedényt
biztosít az ingatlanhasználó számára. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
22. §8
A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edény azonosítását matricával végzi. A közszolgáltató a
tárgyidőszakot megelőzően díjmentesen eljuttatja az ingatlanhasználó részére az
edényazonosító matricát. Amennyiben az ingatlanhasználó nem kap matricát vagy a
számára megküldött matricát elveszti, köteles jelezni a közszolgáltató ügyfélszolgálatán.
Közszolgáltató a matricát díjmentesen pótolja.
23. §
(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az ingatlan
területén belül köteles elhelyezni.
(2) A gyűjtőedény közterületen történő tartós elhelyezése esetén a közszolgáltató, a
közszolgáltatást igénybevevő, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala előzetes egyeztetése alapján történik a gyűjtőedény helyének kijelölése.
(3) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény és a gyűjtőedény tárolására
szolgáló hely és annak környezete tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint – a 25. § (4)
bekezdésében foglalt kivétellel – a gyűjtőedényből kiszóródott hulladék összegyűjtéséről.
24. §
(1) A hulladékot a gyűjtőedénybe tömörítés nélkül kell elhelyezni. Amennyiben a
gyűjtőedényt a benne lévő hulladék összetömörítése vagy befagyása miatt nem lehet
kiüríteni, a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
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(2)9 Tilos a gyűjtőedénybe
a) folyékony anyagot,
b) tűzveszélyes anyagot,
c) robbanásveszélyes anyagot,
d) állati tetemet,
e) építési-bontási törmeléket vagy
f) veszélyes hulladékot
elhelyezni.
(3)10 A hulladékgyűjtő edény méretét meghaladó többlethulladékot a közszolgáltató által
forgalmazott, a közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákban kell a
gyűjtőedény mellé elhelyezni.
(4) A (3) bekezdésnek megfelelő többlethulladék korlátlan mennyiségben és alkalommal
helyezhető el a gyűjtőedény mellé.
(5) A közszolgáltató a (3) bekezdésnek meg nem felelően elhelyezett többlethulladék
elszállítását megtagadhatja.
(6)11 A közszolgáltató az edényazonosító matricával ellátott gyűjtőedényekből szállítja el a
hulladékot. Az azonosító matrica nélküli gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató
megtagadhatja. Amennyiben a szolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó az
edényazonosító matricát pótolja, a közszolgáltató köteles a matrica hiánya miatti
többlethulladékot elszállítani. A többlet hulladékot a gyűjtőedény mellé, az ingatlanhasználó
által biztosított zsákban kell kihelyezni.
25. §
(1) A közszolgáltató
a) családi házas lakóterületen heti minimum egy,
b) tömbházas lakóterületen heti minimum két
alkalommal történő gyűjtést biztosít.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt és a 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
igénybe vett hulladékgyűjtő zsákot a hulladék elszállítása céljából közterületre, a szállítást
végző gépjárművel megközelíthető és ürítésére alkalmas helyre kitenni.
(3)12 A hulladék kiszóródása és a közterület szennyezésének elkerülése érdekében az edény
fedelét zárva, a hulladékgyűjtő zsákot bekötve kell a közterületre kihelyezni. Amennyiben a
hulladék térfogata meghaladja az edény térfogatát, a közszolgáltató a többlet hulladék
elszállítását megtagadhatja úgy, hogy a többlet hulladékot a kiürített hulladékgyűjtőbe
visszahelyezi.
(4) A közterületre szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során keletkezett
szennyeződés eltakarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(5) A gyűjtőedényt – a 23. § (2) bekezdése kivételével – a szállítást megelőző napon 18 óra
és a szállítás napján reggel 6 óra között kell a közterületre kihelyezni. A kiürített gyűtőedényt
a szállítás napján a közterületről be kell vinni.
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7. A papír-, a műanyag-, a fém- és az üveghulladék elkülönített gyűjtése
26. §
A közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtést
a) házhoz menő gyűjtés formájában, valamint
b) hulladékgyűjtő pont, hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő udvar, illetve a
hulladékkezelő létesítmény működtetésével
biztosítja.
27. §
(1) Családi házas lakóterületen a közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés biztosítása
érdekében házhoz menő gyűjtést alakít ki.
(2) Tömbházas lakóterületen a közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés biztosítása
érdekében hulladékgyűjtő pontokat és hulladékgyűjtő szigeteket működtet.
(3) Az (1) - (2) bekezdés szerinti elkülönített hulladékgyűjtés során a papír, a műanyag és a
fém elkülönített gyűjtése biztosított.
(4)13 Az üveghulladékok elkülönített gyűjtésére a közszolgáltató Székesfehérvár Megyei Jogú
Város közigazgatási területén üveggyűjtő pontok hálózatát alakítja ki vagy házhoz menő
gyűjtést végez legalább negyedéves gyakorisággal.
(5) A hulladékgyűjtő pontokon és a hulladékgyűjtő szigeteken lévő edényekbe, valamint a
házhoz menő gyűjtés esetén a gyűjtőedénybe kizárólag az edény feliratán megjelölt
összetételű és fajtájú hulladék helyezhető el.
(6) Családi házas lakóterületen az elkülönített hulladékgyűjtésre szolgáló edény méretét
meghaladó papír-, műanyag- vagy fémhulladék áttetsző zsákban, korlátlan mennyiségben
helyezhető el a gyűjtőedény mellé.
(7) A hulladékgyűjtő pont és a hulladékgyűjtő sziget edénye mellé hulladékot elhelyezni – a
(8) bekezdésben foglalt kivétellel – tilos.
(8)14 A papírhulladék gyűjtő edények mellé kötegelt karton és újságpapír elhelyezhető.

28. §
A 22. – 23. §-ban, a 24.§ (1) – (2) bekezdésében, és a 25. § (2) – (5) bekezdésében
foglaltakat az elkülönített hulladékgyűjtés esetén is értelemszerűen alkalmazni kell.
29. §

Módosította a 9/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése, hatályos 2019. március 27.
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(1) Amennyiben az ingatlanhasználó nem az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó
jogszabályokban rögzítettek szerint különíti el a hulladékot a gyűjtőedényben, a
közszolgáltató dokumentálja az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését, és az
ingatlanhasználót írásban, igazolható módon felszólítja az elkülönített gyűjtés szabályainak
jövőbeni betartására.
(2) Amennyiben az ingatlanhasználó az elkülönített gyűjtés szabályait a közszolgáltató (1)
bekezdés szerinti felszólítását követően egy éven belül ismételten megsérti, a közszolgáltató
az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak megsértésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumokat
hulladékgazdálkodási
bírság
kiszabása
érdekében
megküldi
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) számára.
(3) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről,
valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Bírságrendelet) foglalt szabályokat kell alkalmazni.
30. §
A közszolgáltató a nyomtatott sajtó útján, az ügyfélszolgálatán és az internetes honlapján
mindenki számára hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt a hulladék elkülönített
gyűjtésének, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának rendjéről,
időpontjáról, módjáról, és feltételeiről.
8. Zöldhulladék elkülönített gyűjtése
31. §
(1)15 Családi házas lakóterületen a természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanán
vagy az ingatlana előtt keletkezett zöldhulladékot a közszolgáltató által történő elszállítás
érdekében az ingatlanhasználó által beszerzett, legfeljebb 110 literes, lehetőség szerint
áttetsző hulladékgyűjtő zsákban, vagy legfeljebb 50 cm átmérőjű és 70 cm hosszú kötegben
jogosult a közszolgáltatónak a (2) bekezdésben foglaltak szerint külön díj fizetése nélkül
átadni. A közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtése során matricás azonosító rendszert
alkalmaz, melyhez a közszolgáltató ingatlanonként biztosítja a zöldhulladék matricát.
(2) A zöldhulladék gyűjtési időszak minden év március 15. napjától december 15. napjáig
tart. A természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltató által díjmentesen biztosított
matricával ellátott zsákban vagy kötegelve jogosult a zöldhulladékot átadni elszállításra.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott, díjmentesen átadható mennyiséget
meghaladó zöldhulladék gyűjtésére tetszőleges, lehetőség szerint átlátszó és maximum 110
literes zsákot kell igénybe venni, melyre a közszolgáltatótól külön díj ellenében megvásárolt
matricát kell ragasztani.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint gyűjtött zöldhulladékot a közszolgáltató
kéthetente szállítja el.
(5) A zöldhulladékot tartalmazó zsákot vagy köteget a szállítást megelőző napon 18 óra és a
szállítás napján reggel 6 óra között kell a közterületre, a szállítást végző gépjárművel
megközelíthető és felvételre alkalmas helyre kitenni.
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(6) A közszolgáltató minden év december 25-e és következő év január 31-e között az általa
meghatározott és közzétett módon gondoskodik a hulladékká vált fenyőfák elszállításáról.
9. A lomtalanításra vonatkozó rendelkezések
32. §
(1) A Közszolgáltató a lomtalanítást házhoz menő gyűjtésként szervezi meg.
(2) Az ingatlanhasználó naptári évente egy alkalommal térítésmentesen jogosult a
háztartásában keletkező legfeljebb 3 m3 lomhulladék elszállíttatására.
(3) Térítésköteles a lomhulladék szállítása
a) évente egy alkalmat meghaladóan,
b) közszolgáltatási díjhátralék fennállásakor, valamint
c) 3 m3-t meghaladó lomhulladék elszállíttatása esetén.
(4)16 A lomhulladék elszállítására a közszolgáltatónál történő előzetes bejelentést és időpontegyeztetést követően kerül sor, mely során a közszolgáltató által felajánlott időpontokból
választhat az ingatlanhasználó. A lomtalanítást a közszolgáltató egész évben végzi, de a
járattervbe illesztés miatt a bejelentkezés minden év január 2. és szeptember 30. között
lehetséges. Későbbi megkeresés esetén már csak felszabaduló időpont esetén biztosított a
szolgáltatás igénybevétele. Az adott évben fel nem használt szolgáltatás a következő évre
nem vihető át.
(5)17 A lomtalanítás nem terjed ki
a) a veszélyes hulladékra,
b) az építési-bontási hulladékra,
c) a zöldhulladékra,
d) az 50 kg-nál nagyobb tömegű vagy a bármely irányban 2 métert meghaladó
méretű hulladékra,
e) a bontott jármű karosszériájára, és
f) a gumiköpenyre.

IV. fejezet
Hatósági ellenőrzés
33. §
(1) A közterületek tisztán tartását, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok
és hatósági előírások megtartását a Jegyző rendszeresen ellenőrzi.
(2) A Jegyző a Bírságrendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott cselekmények esetében
hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult.
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V. fejezet
Záró rendelkezések
34. §
(1) E rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról
közszolgáltatásról szóló 5/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet.

Dr. Cser-Palkovics András s.k.
polgármester

és

hulladékgazdálkodási

Dr. Bóka Viktor s.k.
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2016. április 29. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
jegyző
Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. március 25. napján.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
jegyző
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1. melléklet a 18/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont utcák jegyzéke
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Előd u.
Enyedi u.
Eötvös J. u.
Eperjesi u.
Építőmunkás u.
Erdősor
Erkel F. u.
Érsekújvári u.
Erzsébet u.
Esze T. u.
Eszéki u.
Eszperantó tér
Fal köz
Farkasdi u.
Farkasvermi u.
Fátra u.
Fáy A. ltp.
Fecskepart, és u.
Fehérvári u.
Feledi u.
Felvidéki u.
Fenyőfa u.
Finn u.
Fiskális u.
Fogarasi u.
Forgó u.
Fórum tér
Fő u.
Füleki u.
Fürdő sor
Fürdő u.
Fűtőház u.
Gábor Andor tér (Csanádi tér)
Gábor Áron u.
Gaja u.
Galántai u.
Galgóci u.
Gánts Pál u.(Hübner)
Garam u.
Gárdonyi G. u.
Gáz u.
Gellért köz
Gellért újsor
Gém dűlő
Gerle u.
Géza nagyf. tér
Géza u. (Kadocsa úton belül)
Géza u. (Kadocsa úton kívül)
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Gombócleső dűlő
Gorkij u.
Gödör u.
Gölnici u.
Gőzmalom u.
Gugásvölgyi u.
Gyár u.
Gyetvai u.
Gyimesi u.
György O. tér
Gyümölcs u.
Had u.
Hadiárva u.
Hajnal u.
Halász u.
Halom u.
Hársfa u.
Határ u.
Hátszegi u.
Havranek J. u.
Hegyes u.
Hermann O. u.
Hernád u.
Hétvezér tér
Holicsi u.
Hollandfasor
Homok sor
Homonnai u.
Honvéd u.
Horgász dűlő
Horog u.
Horváth I. ltp.
Horváth I. u.
Hosszúsétatér
Huba köz
Huba u.
Hunyadi u.
Huszár u.
Huszti u.
Hübner A. u.(Gánts P)
Ifjúság u.
Iglói u.
II. András király u.
III. Béla király tér
Ikva u.
Illatos dűlő
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Irányi D. u.
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Jancsár köz
Jancsár u.
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János köz
Jedlik Á. u.
Jókai M. u.
József A. u.
Juharfa u.
Juhász Gy. u.
Kadocsa u.
Kandó K. u.
Kápolna tér
Kapos u.
Kaptár u.
Karinthy F. u.
Karinthy tér
Károly J. u.
Kassai u. köz
Kaszap I. u.
Katona J. u.
Kecskeméti u.
Kégl Gy. u.
Kelemen B. u.
Kereszttöltés
Kertalja köz
Kertalja u.
Kertész u. köz
Késmárki köz
Késmárki u.
Keszegfalvi u., köz
Kígyó u.
Kikindai u.
Kinizsi u.
Király sor
Királyerdői u.
Királykút ln.
Kisfaludy K. u.
Kiskút u.
Kissós u.
Kisteleki u.
Kodolányi J. u.
Kolozsvári u.
Komáromi u.
Komjáti u.
Koppány u.
Korogyi u.
Koronázó tér
Korondi u.
Korponai u.
Kossuth L. u.
Kosztolányi D. u.
Kovásznai u.
KÖFÉM ltp.
Kölcsey F. u.
Köles u.
Könyves K. u.
Körmöci u.
Kőrösi u.
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1.264.
1.265.
1.266.
1.267.
1.268.
1.269.
1.270.
1.271.
1.272.
1.273.
1.274.
1.275.
1.276.
1.277.
1.278.
1.279.
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1.282.
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1.309.
1.310.
1.311.
1.312.
1.313.
1.314.
1.315.
1.316.
1.317.
1.318.

Kőrösmezei u.
Körte u.
Krasznai u. köz
Kriványi u.
Kund u.
Kút dűlő
Lajta u.
Lakatos u.
Lánczos K. u.
Lehel u. (Kadocsa úton belül)
Lehel u. (Kadocsa úton kívül)
Lépcső u.
Lévai u.
Liget sor
Lippai köz
Lippai u.
Liptói u.
Liszt F. u.
Lomnici u.
Losonci u.
Lőcsei u.
Lövölde u.
Lublói u.
Lugosi u.
Madách I. u.
Major u.
Malackai u.
Malom u.
Malomhegyi u.
Mancz J. u.
Mandula u.
Marhacsapás
Máriavölgy
Marosi A. u.
Martinovics I. u.
Mártírok u.
Mátra u.
Mátyás király utca
Mátyás király krt.
Megyeház köz
Megyeház u.
Medgyesi u.
Melencei u.
Mester u.
Mészöly G. u.
Mezei u.
Mikes K. u.
Mikszáth K. u.
Milleniumi u.
Móra F. u.
Móri u.
Móricz Zs. u.
Munkácsy M. u.
Munkás u.
Mura u.
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1.320.
1.321.
1.322.
1.323.
1.324.
1.325.
1.326.
1.327.
1.328.
1.329.
1.330.
1.331.
1.332.
1.333.
1.334.
1.335.
1.336.
1.337.
1.338.
1.339.
1.340.
1.341.
1.342.
1.343.
1.344.
1.345.
1.346.
1.347.
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1.351.
1.352.
1.353.
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1.356.
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1.358.
1.359.
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1.361.
1.362.
1.363.
1.364.
1.365.
1.366.
1.367.
1.368.
1.369.
1.370.
1.371.
1.372.
1.373.

Murányi u.
Nagy Lajos király u.
Nagy László u.
Nagybányai u.
Nagykárolyi u.
Nagyszebeni u.
Nagyszombati u.
Nagyváradi u.
Nefelejcs u.
Nemes u.
Németh L. u.
Neumann J. u.
Nyárfa u.
Nyitrai u.
Nyúl dűlő
Óbecsei u.
Olaj u.
Ond u.
Oravicai u.
Orgona u.
Orsovai u.
Országzászló tér
Oskola u.
Oszlányi u.
Osztrák u.
Óvoda u.
Őrhalom u.
Ősz u.
Pacsirta u.
Palánkai u.
Pálóczi H. Á. u.
Palotai u.
Palotaváros
Pancsovai u.
Parajdi u.
Párkányi u.
Part u.
Pestispincék
Petőfi S. u.
Pilinszky tér
Pirosalma u.
Pityer u.
Podolini u.
Poprádi u.
Pozsonyi u.
Pörös u.
Pöstyéni u.
Privigyei u.
Prohászka O. u.
Prónai u.
Puskás T. u.
Puskin u.
Püspök kertváros
Rába u.
Rác u.
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1.374.
1.375.
1.376.
1.377.
1.378.
1.379.
1.380.
1.381.
1.382.
1.383.
1.384.
1.385.
1.386.
1.387.
1.388.
1.389.
1.390.
1.391.
1.392.
1.393.
1.394.
1.395.
1.396.
1.397.
1.398.
1.399.
1.400.
1.401.
1.402.
1.403.
1.404.
1.405.
1.406.
1.407.
1.408.
1.409.
1.410.
1.411.
1.412.
1.413.
1.414.
1.415.
1.416.
1.417.
1.418.
1.419.
1.420.
1.421.
1.422.
1.423.
1.424.
1.425.
1.426.
1.427.
1.428.

Rádió u. és ltp.
Radnóti M. tér
Radványi u.
Rahói u.
Rákóczi F. u.
Raktár u.
Régi Csóri u.
Rekop u.
Repkény u.
Rét u.
Rigó u.
Rimaszombati u.
Rozgonyi P. u.
Rózsa u.
Rózsahegyi u.
Rozsnyói u.
Ruttkai u.
Sajó u.
Salétrom u.
Sár u.
Sárkánykúti u.
Sárkeresztúri u.
Sarló u.
Sárosi u.
Sasvári u.
Séd u.
Segesvári u.
Selmeci u.
Selyem u.
Semmelweis I. u.
Sereg u.
Seregélyesi u.
Simonyi u.
Sió u.
Somorjai u. és köz
Sóstó ltp.
Sörház tér
Stomfai u.
Surányi u.
Sütő u.
Szabadkai köz
Szabadkai u.
Szabadságharcos u.
Szakolcai u.
Szalontai u.
Szamos u.
Szárcsa u.
Szatmári u.
Száva u.
Széchenyi I. u.
Szeder köz
Szeder u.
Szedres dűlő
Szedreskerti ln.
Székely u.
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1.429.
1.430.
1.431.
1.432.
1.433.
1.434.
1.435.
1.436.
1.437.
1.438.
1.439.
1.440.
1.441.
1.442.
1.443.
1.444.
1.445.
1.446.
1.447.
1.448.
1.449.
1.450.
1.451.
1.452.
1.453.
1.454.
1.455.
1.456.
1.457.
1.458.
1.459.
1.460.
1.461.
1.462.
1.463.
1.464.
1.465.
1.466.
1.467.
1.468.
1.469.
1.470.
1.471.
1.472.
1.473.
1.474.
1.475.
1.476.
1.477.
1.478.
1.479.
1.480.
1.481.
1.482.
1.483.

Szekfű Gy. u.
Széna tér
Szenicei u.
Szent Flórián krt.
Szent Gellért u. és köz
Szent István tér
Szent János köz
Szent Vendel köz
Szent Vendel u.
Szepesi u.
Szeredi u.
Sziget u.
Szigligeti u.
Szilágyi E. u.
Szilva u.
Színház u.
Szovátai u.
Szőlő u.
Szőlősi u.
Szömörce u.
Szörényi u.
Szövetség u.
Szúnyog u.
Szüret u.
Takarodó u.
Taksony u.
Taliga dűlő
Táncsics M. u.
Tapolcsányi u.
Tarnócai u.
Tasnádi u.
Tass u.
Tátra u.
Távírda u.
Técsői u.
Temesi u.
Temesvári u.és köz
Temető u.
Tiborc köz
Titeli u.
Tobak u.
Toldi M. u.
Tolnai u.
Tolsztoj u.
Tompa M. u.
Topolyai u.
Toporci u.
Tordai u.
Torockó u.
Toronysor
Tóvárosi ln.
Töhötöm u.
Tölgyfa u.
Trencséni u.
Túróci u.
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1.484.
1.485.
1.486.
1.487.
1.488.
1.489.
1.490.
1.491.
1.492.
1.493.
1.494.
1.495.
1.496.
1.497.
1.498.
1.499.
1.500.
1.501.
1.502.
1.503.
1.504.
1.505.
1.506.
1.507.
1.508.
1.509.
1.510.
1.511.
1.512.
1.513.
1.514.
1.515.
1.516.
1.517.
1.518.
1.519.
1.520.
1.521.
1.522.
1.523.
1.524.
1.525.
1.526.
1.527.
1.528.
1.529.
1.530.
1.531.
1.532.
1.533.
1.534.
1.535.
1.536.
1.537.
1.538.

Túrózsáki u.
Udvardi u.
Udvarhelyi köz
Udvarhelyi u.
Új Csóri u.
Új Váralja sor
Újbányai u.
Újkuti u.
Újlaki u.
Újvidéki u.
Ungvári u.
Úrhidai u.
Uzsoki u.
Vadász u.
Vág u.
Vágsellyei u.
Vágújhelyi u.
Vajda J. u.
Vajda sor
Vak Bottyán u. és köz
Vámbéry Á u.
Váralja sor
Várfok u.
Vargacsatornapart
Varjú u.
Várkapu u.
Várkörút
Városház tér
Vásárhelyi u.
Vásártéri u.
Vasvári P. u.
Verbői u.
Verebélyi köz
Verebélyi u.
Vereckei u.
Verseci u.
Vértanú u.
Virág B. u.
Virág u.
Vízaknai u.
Viziváros ltp.
Vörösmarty M. tér
Vörösmarty u.
Watthay F. u.
Ybl M. ltp.
Ybl M. u.
Zágoni u.
Zágrábi u.
Zalatnai u.
Zámoly köz
Zámoly u.
Zára u.
Zentai u.
Zichy liget
Zilahi u.
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1.539.
1.540.
1.541.
1.542.
1.543.
1.544.
1.545.
1.546.
1.547.
1.548.
1.549.
1.550.
1.551.
1.552.
1.553.
1.554.
1.555.
1.556.
1.557.
1.558.

Zimonyi u.
Zobori u.
Zólyomi u.
Zombori u.
Zrínyi M. u.
Zsálya u.
Zsolnai u.
Zsolt u. (Kadocsa úton belül)
Zsolt u. (Kadocsa úton kívül)
Zsombolyai u.
Zsurló u.
18
Balázsfalvi köz
19
Csatószegi köz
20
Ditrói köz
21
Gyergyói köz
22
Küküllővári köz
23
Madéfalvi köz
24
Mészáros Lázár utca
25
Mikefalvi köz
26
Szárhegyi köz

2. Csala:
2.1.
Fő u.
2.2.
Istvánmajor
2.3.
Klapka u.
2.4.
Török Ignác u.
2.5.
Új u.

Kiegészítette a 9/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet 14.§-a, hatályos 2019. március 27. napjától.
Kiegészítette a 9/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet 14.§-a, hatályos 2019. március 27. napjától.
20
Kiegészítette a 9/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet 14.§-a, hatályos 2019. március 27. napjától.
21
Kiegészítette a 9/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet 14.§-a, hatályos 2019. március 27. napjától.
22
Kiegészítette a 9/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet 14.§-a, hatályos 2019. március 27. napjától.
23
Kiegészítette a 9/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet 14.§-a, hatályos 2019. március 27. napjától.
24
Kiegészítette a 9/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet 14.§-a, hatályos 2019. március 27. napjától.
25
Kiegészítette a 9/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet 14.§-a, hatályos 2019. március 27. napjától.
26
Kiegészítette a 9/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet 14.§-a, hatályos 2019. március 27. napjától.
18
19

25

2. melléklet a 18/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉRE

Kérelmező ingatlanhasználó családi- és utóneve:

________________________________

Kérelmező ingatlanhasználó lakóhelye:

________________________________

Kérelmező ingatlanhasználó postacíme:

________________________________

Kérelmező ingatlanhasználó elérhetősége (telefon, e-mail):
________________________________
A kérelemmel érintett ingatlan címe:

________________________________

A kérelem indoka:

________________________________

A szüneteltetés kezdő időpontja:

________________________________

A szünetelés várható záró időpontja*:

________________________________

Csatolt dokumentum:

AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
3. MELLÉKLETE SZERINTI NYILATKOZAT ÉS

_______________________________
BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A FENTI ADATOK A VALÓSÁGNAK
MEGFELELNEK.
TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY AMENNYIBEN A FENTI ADATOKBAN A SZÜNETELTETÉS HATÁLYA
ALATT VÁLTOZÁS KÖVETKEZIK BE, A VÁLTOZÁS TÉNYÉT ÉS A MEGVÁLTOZOTT ADATOKAT A
VÁLTOZÁS
BEÁLLTÁTÓL
SZÁMÍTOTT
KÖZSZOLGÁLTATÓNAK BEJELENTENI.

NYOLC

NAPON

BELÜL

KÖTELES

VAGYOK

A

Kelt: ____________________________
__________________________________
aláírás
*Nem

lehet hosszabb a kezdő időponttól számított 6 hónapnál. Amennyiben a szüneteltetés ideje
hosszabb 6 hónapnál, a lejáratot megelőzően ismételt bejelentést kell tenni. Ha ez nem történik meg,
a szolgáltatás szüneteltetése befejeződik, és a számlázás automatikusan újra indul.
A közszolgáltató jogosult a bejelentés valóságát helyszíni szemlén ellenőrizni, és a helyszíni szemle
tapasztaltak szerint eljárni.

3. melléklet a 18/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉRE
Alulírott

_____________________________

(név),

_________________________________________________

mint

a

szám

Székesfehérvár,
alatti

ingatlan

tulajdonosa / birtokosa / vagyonkezelője27 nyilatkozom arról, hogy

 az ingatlanon legalább egybefüggő 90 napig senki nem tartózkodik vagy
 az ingatlan beépítetlen
28

és azon hulladék nem keletkezik.
Lakatlan ingatlan esetén az ingatlant 201_____év __________hónap ______ napjától
201___ év ____________hónap _____ napjáig senki sem használja.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt tények a
valóságnak megfelelnek.

_____________________________
ingatlanhasználó
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alulírott tanú nyilatkozom arról, hogy a Székesfehérvár, _____________________________
szám alatti ingatlan beépítetlen / lakatlan.29
Tanú1

Tanú2

név: .........................................................

név: ..........................................................

lakcím: .....................................................

lakcím: ......................................................

szig.szám: ...............................................

szig.szám: ................................................

______________________________
aláírás

______________________________
aláírás

A megfelelő rész aláhúzandó!
A kettő közül értelemszerűen csak az egyik lehetőséget lehet megjelölni!
29 A megfelelő rész aláhúzandó!
27
28

27

4. melléklet a 18/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
ÜGYFÉLKÓD:

VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY
60 LITERES HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNY HASZNÁLATÁRÓL

Kérelmező ingatlanhasználó családi neve:

________________________________

Kérelmező ingatlanhasználó utóneve:

________________________________

Kérelmező ingatlanhasználó lakóhelye:

________________________________

Kérelemmel érintett ingatlan címe:

________________________________

Változás oka:

________________________________

Változás kezdő időpontja:

________________________________

A kérelem mellékleteként csatolni kell a települési önkormányzat által a 385/2014.
(XII.31.) Korm.r. 7. § (1b) bekezdése szerint kiállított igazolást!
NYILATKOZOM, HOGY AZ INGATLANBAN ÉLETVITELSZERŰEN ÉLŐK SZÁMA: 1 FŐ.
NYILATKOZOM, HOGY A FENTI INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN RENDELKEZEM 60 LITERES
GYŰJTŐEDÉNNYEL.

BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY AZ ÁLTALAM KÖZÖLT ADATOK A
VALÓSÁGNAK MEGFELELNEK.

Kelt: ____________________________________

_____________________________________
ALÁÍRÁS

28

