Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló
5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete
a 9/2011. (IV.01.), a 18/2011. (V.30.), a 27/2011. (XI.02.), a 13/2012. (IV.27.), a 19/2012.
(VI.29.), a 17/2013. (V.31.), a 19/2014. (VI.16.), a 22/2015.(VIII.17.) és a 7/2016.(IV.01.)
önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ában, 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjaiban kapott felhatalmazások
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében a következőket rendeli el:1
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
(1) A rendelet hatálya Albertirsa város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási tevékenységre
és létesítményekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a város közigazgatási területén található ingatlanok
tulajdonosaira és használóira.
2.§2

(1)3 A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás
Albertirsa Város Önkormányzatának kötelező feladata, amelyet az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: Közszolgáltató) útján lát el.
(2)4 A Közszolgáltató - az e rendelet szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatokon túlmenően - a közszolgáltatás keretében köteles a papír, a műanyag, a fém és az
üveg elkülönített gyűjtését megszervezni és a szolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítani.
Az elkülönített gyűjtéssel kapcsolatos részletes szabályokat a rendelet 6. számú melléklete
tartalmazza.
3.§
A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya nem terjed ki Ptk. 685. § c.) pontja szerint
gazdálkodó szervezetnek minősülő igénybevevőre, amennyiben a nála keletkezett települési szilárd
hulladék hasznosítására vagy kezelésére a jogszabályi feltételek birtokában maga jogosult.
4.§
(1) A rendelet 3. számú melléklete szerinti ingatlanok tulajdonosai vagy használói kötelesek a
szervezett közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A 4. számú melléklet szerinti területeken gyűjtőpontos szemétszállítást kell szervezni, melynek
igénybevétele az ott található ingatlanok tulajdonosai vagy használói részére kötelező.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben fel nem sorolt területeken található ingatlanok tulajdonosai vagy
használói a közegészségügyi előírásoknak megfelelően kötelesek gondoskodni a települési szilárd
hulladék tárolásáról, majd a hulladéklerakó telepre való elszállításról.
(4) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten
gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.
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5. §
(1) A helyi kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejön a Szolgáltató,
valamint az ingatlan tulajdonosa vagy használója között:
a) a szolgáltatás első igénybevételével,
b) a szerződés írásba foglalásával,
c) valamint akkor is, ha a szolgáltató a szolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét
bizonyítja.
(2) Társasház, gazdálkodó szervezet és a szolgáltató között a jogviszony az erre vonatkozó írásba
foglalt – az (1) bekezdésben meghatározott tartalmú – szerződés megkötésével jön létre.
(3) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése, magánszemély esetén annak személyi adatai,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
c) a teljesítés helye,
d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,
e) utalás az ürítés gyakoriságára és az ürítés idejére napok szerint,
f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék
mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,
g) gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,
i) utalás a közszolgáltatás díját és alkalmazásának feltételeit megállapító helyi rendeletre,
j) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,
l) az irányadó jogszabályok meghatározása.
(4) A 4. § (1) bekezdésében felsorolt ingatlanok vonatkozásában szünetel a szerződés, ha az ingatlan
60 napnál hosszabb ideig lakatlan, és a tulajdonos, vagy az igénybevevő távollétének várható
időtartamát előzetesen, a tárgyhót megelőzően legalább nyolc nappal korábban, írásban bejelenti a
közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valósságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
(5) Ha a szünetelés első bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlan tulajdonos
azt írásban haladéktalanul köteles a szolgáltatónak bejelenteni.
(6) A közszolgáltató jogosult az ellenőrzés hónapjára és azt követően folyamatosan számlázni a
közszolgáltatás díját, amennyiben az ellenőrzés során az ingatlan lakottnak bizonyul.
II. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE,
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA
6.§
(1) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a Szolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített szabványos hulladékgyűjtő edények, valamint konténerek (továbbiakban együtt:
gyűjtőedény) használata kötelező.
(2) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele:
a) családi-házas övezetben heti egy alkalommal,
b) a gyűjtőpontos szemétszállítással érintett területeken folyamatosan kötelező.
(3) A szállítás gyakoriságáról és idejéről az igénybevevőt a Szolgáltató levélben, vagy hirdetmény
útján értesíti.
(4) Az alkalmazott gyűjtőedények térfogatának arányosnak kell lennie a háztartásban keletkező
hulladék mennyiségével, figyelembe véve a gyűjtés gyakoriságát. A választható szabványos
gyűjtőedény méreteket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(5)5 A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a Szolgáltatótól vásárolt, vagy
kereskedelmi forgalomban kapható, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára
tartalmazza a települési szilárd hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának
díját. Önállóan jelzéssel ellátott zsák – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - nem helyezhető
ki.”
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(6)6 A gyűjtőpontos szemétszállítással érintett területen lakók, ingatlannal rendelkezők a
keletkezett hulladékot a Szolgáltatótól vásárolt, vagy kereskedelmi forgalomban kapható
jelzéssel ellátott zsákban helyezhetik ki szemétszállítási napokon a gyűjtőpontokra

7.§
(1) A települési szilárd hulladékot az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles a környezet
veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a járatprogram szerinti szállítási napon elszállítás céljából a
Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
(2) A gyűjtőedényeket a konténerek kivételével kizárólag az (1) bekezdésben megjelölt napon lehet a
közterületen elhelyezni oly módon, hogy az a forgalmat ne akadályozza és annak ürítését a rakodók
késedelem nélkül el tudják végezni.
(3) Tilos a hulladékot
a) felhalmozni,
b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül – házilag – feldolgozni,
c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése kivételével bármilyen
módon megsemmisíteni.
(4) A tulajdonos vagy használó a gyűjtőedényben a települési szilárd hulladékot tömörítés nélkül úgy
helyezheti el, hogy az a hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza.
8.§
(1) A gyűjtőedényekben és a jelzett zsákokban tilos olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a
hulladékszállítással foglalkozó dolgozók egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőjárművet.
(2) Ha a szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a gyűjtőedényben az (1) bekezdésben megjelölt
anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni.

9.§
(1) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles saját költségén a szükséges gyakorisággal, de
évente legalább egy alkalommal gondoskodni gyűjtőedénye tisztításáról, fertőtlenítéséről.
(2) Az 1100 liternél nagyobb űrtartalmú tárolóedények tisztántartásáról az edény használójával kötött
külön szerződés alapján, térítés ellenében a Szolgáltató gondoskodik. A bérelt gyűjtőedényzet
tisztántartása a bérbeadó kötelessége.
A SZOLGÁLTATÓ FELADATAI
10.§
(1) A Szolgáltató köteles a gyűjtőedények kiürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal
elvégezni.
(2) Az ürítés alkalmával elszennyeződött közterület megtisztításáról a Szolgáltató köteles
gondoskodni.
(3) A gyűjtőedényekben keletkezett kárt a Szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben
az neki felróható okból következett be. A Szolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák,
valamint a javítás időtartamára csereedényt kell biztosítania.
(4) Amennyiben a bekövetkezett kár nem róható fel a Szolgáltatónak, a használhatatlanná vált
tárolóedények javítása, pótlása, cseréje, illetve az ezekhez kapcsolódó költségek a közszolgáltatás
igénybevevőjét terhelik.
11.§
(1) A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett hulladékot a szolgáltatási
szerződésben rögzített feltételek betartása mellett köteles rendszeresen a hulladéklerakó telepre
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elszállítani, és az ártalmatlanításáról a szakmai, környezetvédelmi szabályokat megtartó módon
gondoskodni.
(2) A Szolgáltató a telep üzemeltetésével kapcsolatos tudnivalókat köteles jól látható helyen
kifüggeszteni.
(3) A Szolgáltató hulladékszállítási kötelezettsége csak az e rendelet 1. számú melléklete szerinti
szabványos tárolóedényekben, illetve a jelzett zsákokban elhelyezett hulladékokra terjed ki.

12.§
A Szolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy az úttest szélén, a bejárat
közelében, közterületen veszi át.
13.§
(1) A lakásokban használhatatlanná vált nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgyak, bútorok és
egyéb feleslegessé vált ingóságok, lom elszállításáról a Szolgáltató évente két alkalommal külön díj
felszámítása nélkül gondoskodik.
(2) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi megoszlásáról a Szolgáltató 30 nappal az akció előtt
értesíti az érintetteket.
III. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA
14.§
(1) – (4)7
(5) A szolgáltatás díját - az (1) bekezdése szerint - a díjfizetés alól mentesített személyek után az
Önkormányzat fizeti meg:
(6) Azon igénybevevők felé, akik nem kötik meg a szerződést, vagy nem szolgáltatnak adatot a
díjtétel megállapításához, jogosult a Szolgáltató lakásonként 1 db 120 l-es gyűjtőedény heti egyszeri
ürítési díját leszámlázni.

15. §8
(1) A szolgáltatási díjfizetés alól mentesül 60 liter/ürítési gyakoriság mértékéig az az
Albertirsán állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 70 éven felüli személy,
aki egyedül vagy öregségi nyugdíjkorhatárt (62. életév) betöltött házastársával, élettársával,
illetve fogyatékossági támogatásban vagy rokkant ellátásban részesülő közeli
hozzátartozójával él együtt, érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, és a
kedvezményre jogosultság időpontjában hulladékkezelési díjtartozása nincs.
(2) Szemétszállítási díj teljes vagy részleges átvállalása történhet 1 év időtartamra, azon
magánszemélyek részére, akinek és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának 1 főre jutó
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének:
a) egyedül élő esetén 100 %-át,
b) háztartás esetén
80 %-át,
c) érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik,
d) a kérelem benyújtásának időpontjában hulladékkezelési díjtartozása nincs.
(3) A kedvezmény megállapítását az érintett személy igényelheti a rendelet 5/b. számú
melléklete szerinti nyomtatványon, melyet a Önkormányzati Hivatal9 kell benyújtani.
(4) A közszolgáltatási díjkedvezményre való jogosultságot a Népjóléti Bizottság határozatban
állapítja meg.
(5) A kedvezményre jogosultság megállapításáról a Önkormányzati Hivatal10 értesíti a
Szolgáltatót.
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(6) A kedvezmény - az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes teljesülése esetén - az 5/a.
számú melléklet szerinti kérelem benyújtását követő hónap első napjától érvényesül.”
15/A. §11
Azon 70 éven felüli személyek részére, akik a 15. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek
megfelelnek és a rendelet 4. számú mellékletében felsorolt külterületi gyűjtőponttal
rendelkező területen élnek, az önkormányzat 2 hetente, 1 db 110 l-es jelzéssel ellátott zsákot
biztosít.
16.§12

17.§
(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi vagy használati viszonyában változás következik be, úgy az új
tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon
belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos vagy
használó és a Szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a
Szolgáltató a korábbi tulajdonossal szemben érvényesíti, a változás tényleges időpontja és bejelentés
közötti időtartamra vonatkozó díj megfizetéséért a korábbi és az új tulajdonos, vagy használó
egyetemlegesen felelős.
(3) Szerződésmódosítás vagy pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak időpontját követő hó első
napjától köteles a számlát a szolgáltató módosítani.
18.§13
IV. FEJEZET
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
19.§14

V. FEJEZET
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
20.§
(1) Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet
veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása a környezet elemeitől történő
elszigeteléssel, vagy anyagi minőségének megváltoztatásával.
(2) Ártalmatlanító hely: Cegléd, 0411, 0412 hrsz-on található hulladéklerakó.
(3) Gyűjtés: Települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő
elszállítás érdekében.
(4)15 Gyűjtőpont: a települési szilárd hulladék átadására szolgáló, közterületen kijelölt, felügyelet
nélküli, megjelölt időpontban rendelkezésre álló begyűjtőhely.
(5) Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés
céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint
az intézményekben keletkező hulladék.
(6) Háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: Gazdasági vállalkozásoknál
keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.
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(7) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a települési
szilárd hulladék ingatlan tulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a hulladéklerakó telepre,
illetőleg a települési szilárd hulladék kezelése, a kezelőlétesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás
folyamatosságának biztosítása.

(7a)16
(8) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása.
(9) Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan
tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja.
(10) Kezelés: A települési szilárd hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a
környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy fogyasztásba visszavezetésére
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósítandó eljárás alkalmazása, beleértve a
kezelőlétesítmények utógondozását is.
(11)17
(12) Lom: nagydarabos települési szilárd hulladék.

(13)18 Közszolgáltató: Albertirsa város közigazgatási területén a települési hulladékkal
kapcsolatos - e rendelet szerinti - hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátására
kizárólagosan feljogosított, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és külön
törvény szerinti minősítéssel rendelkező nonprofit gazdasági társaság, az ÖKOVÍZ Nonprofit
Kft., Cegléd, Pesti út 65.
(14) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt
rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és
összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21.§
(1) Jelen rendelet –a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. február 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 6. § (1) bekezdése, a 15. §-a, a 16. § (2) bekezdése, valamint a 19. § (7) bekezdése
2011. április 1-én lép hatályba.
(3) 2011. március 31-ig a szemétszállítási szolgáltatást igénybe vevők Albertirsa Város Polgármesteri
Hivatalának fizetik a közszolgáltatás díját.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Albertirsa Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 11/1997.(V.23.), 7/1998. (V.1.), 2/1999. (I. 29.), 23/1999. (X. 29.), 3/2000.
(II.25.), 27/2000. (XII.29.), 13/2001. (VI. 1.), 2/2002. (II. 1.), 28/2002. (XII.20.), 35/2003. (XII.19.),
44/2004. (XII.17.), 30/2005. (XII.16.), 5/2006. (II.28.), 18/2006. (V.02.), 14/2008. (III.31.), 26/2008.
(VI.30.) és 13/2009. (VI.18.) számú rendelete.
Fazekas László s.k.
polgármester

Kovács Zoltánné dr. s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2016. április 21.
Kovács Zoltánné dr. s.k.
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 19/2014.(VI.16.) rendelet, hatályos 2014. június 17-től.
Hatályon kívül helyezte a 17/2013. (V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-jétől.
18
Módosította a 19/2014.(VI.16.) rendelet, hatályos 2014. június 17-től.
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1.melléklet a 5/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelethez19
A használható gyűjtőedények űrtartalma:
60 literes maximális súlya: 13 kg
80 literes maximális súlya: 18 kg
110 literes, maximális súlya: 25 kg
120 literes maximális súlya: 27 kg
240 literes maximális súlya: 50 kg
1100 literes maximális súlya: 250 kg
5000 literes maximális súlya: 1135 kg

2. melléklet az 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez20

3. melléklet az 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez 21
Szilárd hulladékkezelési szolgáltatás ellátásba bevont utcák

4-es főút benzinkút
Ady Endre köz
Ady Endre utca
Akácfa utca
Alkotmány utca
Arany János utca
Arany köz
Árok utca
Árpád utca
Baba utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Bakó utca
Bánya köz
Baross utca
Batthyányi utca
Béke utca
Bem utca
Bercsényi utca
Bethlen Gábor utca
Bicskei út (Külterület IV.)
Bocskai köz
Bocskai utca
Boglárka utca
Csalogány utca (Külterület IV.)
Csengey Gusztáv utca
Damjanich utca
Dánosi utca
19

Módosította a 9/2011. (IV.01.) rendelet, hatályos 2011. április 2-tól.
Hatályon kívül helyezte a 17/2013. (V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-jétől.
21
Módosította a 18/2011. (V.30.) rendelet, hatályos 2011. június 1-jétől.
20

Deák Ferenc utca
Dobó köz
Dohány utca
Dolina utca (Külterület IV.)
Dózsa György utca
Eperjes utca
Erdő utca
Erkel utca
Fecske utca
Futó utca
Galamb utca
Gárdonyi utca
Gorkij utca
Gróf Széchenyi út
Gyöngyvirág utca (Külterület IV.)
Győzelem köz
Győzelem utca
Hámán Kató utca
Hársfa utca
Homokrész I. ker. Temető dűlő- Gr, Széchenyi út- FA-CO dűlő által határolt terület
Homokrész II. ker. Pálinkafőző dűlő és Szalinka dűlő
Külterület III. ker. Kakasi dűlő és Baltás dűlő
Külterület IV. ker. Szentmártoni utca -Vágóhíd utca- Bicskei út által határolt terület
Feketerész V. ker. Szentmártoni út - Pesti út- Badics dűlő- 4-es főút által határolt terület.
Honvéd utca
Hősök útja
Hunyadi utca
Huszár utca
Irinyi utca
Irsay Károly utca
Iskola utca
Jókai utca
József Attila utca
Kálvin utca
Katona Gyula utca
Kender utca
Kinizsi utca
Kolozsvári utca
Koltói Anna utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey utca
Köztársaság köz
Köztársaság utca
Landler Jenő utca
Liliom utca (Külterület IV.)
Liszt Ferenc utca
Lőcsei utca
Luther utca
Madách utca
Magyar utca
Margaréta utca (Külterület IV.)

Mátyás utca
Mező Imre utca
Mikebudai út
Mikes utca
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy utca
Nagyváradi utca
Nefelejcs utca
Nyáregyházi utca
Nyárfa utca
Nyírfa utca (Külterület IV.)
Ó köz
Pacsirta utca
Pesti út
Petőfi utca
Politzer utca
Pozsonyi utca
Rákóczi utca
Rigó utca (Külterület IV.)
Sallai utca
Sarló utca
Ságvári lakótelep
Somogyi Béla utca
Sport utca
Strand utca (Külterület IV.)
Sugár utca (Külterület IV.)
Szabadság tér
Szapáry út (Külterület IV.)
Széchenyi utca
Szellő utca (Külterület IV.)
Szent István utca
Szentmártoni út
Szondi utca
Szövetség utca
Tabán köz
Táncsics utca
Tavasz utca
Temesvári utca
Temető utca
Tessedik utca
Thököly utca
Tó utca
Toldi Miklós utca
Tulipán utca (Külterület IV.)
Vadász utca
Vadrózsa utca (Külterület IV.)
Vágóhíd utca (Külterület IV.)
Vasút utca
Vasvári utca
Vécsei utca
Vinnyica utca

Viola utca
Virág utca
Vörösmarty utca
Zászló utca
Zrínyi utca
4. melléklet az 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez22

Külterületi gyűjtőpontok
Homokrész I. ker.

-

FA-CO dűlő – Dávid sor kereszteződése
FA-CO dűlő – Ébel dűlő kereszteződése
Iskola dűlő (Homokrészi iskola)

Homokrész II. ker.

-

Szlama dűlő – 0319 hrsz-ú út kereszteződése

22

Módosította a 18/2011. (V.30.) rendelet, hatályos 2011. június 1-jétől.

5/a. melléklet az 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez23

Kérelem
a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatási díjmentesség megállapításához
70 éven felüliek részére
I. Az igénylő adatai:
Név: …………………….……………… Születési név: …………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………….
Születési hely, év, hónap, nap:……………………………………………………………………….
Családi állapota: elvált hajadon házas nőtlen özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………...
Telefonszám: ………………………………………
Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett kérelmező esetén:
A törvényes képviselő neve: …………………………………………………………………………
Címe: ………………………………………………………………………..
II. Az igénylő nyilatkozata
1. Alulírott kijelentem, hogy a ………..………………………………………………………. című
lakásban egyedül/házastársammal, élettársammal/fogyatékossági támogatásban vagy rokkant
nyugdíjban részesülő közeli hozzátartozómmal élek.
2. A szilárd hulladékkezelési szolgáltatásra vonatkozóan (a megfelelő szöveg aláhúzandó)
érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkezem, a szerződött mennyiség: ......... liter
VAGY
a…………………………………………………………………………………………
(név, cím) társasház kötött szolgáltatási szerződést.
A díjat (a megfelelő szöveg aláhúzandó)
a közös költség részeként fizetem, VAGY közvetlenül a szolgáltatónak fizetem.
3. Kijelentem továbbá, hogy a mai nappal bezárólag hulladékkezelési díjtartozásom nincs.
4. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat, és nyilatkozatom megfelelőségét – a kedvezményre való
jogosultságom megállapítása érdekében – Albertirsa Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatal ellenőrizze, és kezelje.
Kelt: ………év ……………….. hónap …… nap
.....…..…………………………………………
aláírás

23

Módosította a 27/2011. (XI.02.) rendelet, hatályos 2011. november 3-tól.

5/b. melléklet az 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez24

Kérelem
a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatási díjmentesség/kedvezmény megállapításához
I. Az igénylő adatai:
Név: …………………….……………… Születési név: …………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………….
Születési hely, év, hónap, nap:……………………………………………………………………….
Családi állapota: elvált hajadon házas nőtlen özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………...
Telefonszám: ………………………………………
Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett kérelmező esetén:
A törvényes képviselő neve: …………………………………………………………………………
Címe: ………………………………………………………………………..
II. Az igénylő nyilatkozata
1. Alulírott kijelentem, hogy a ………..………………………………………………………. című
lakásban egyedül/házastársammal, élettársammal/családommal élek.
2. A szilárd hulladékkezelési szolgáltatásra vonatkozóan (a megfelelő szöveg aláhúzandó)
érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkezem, a szerződött mennyiség: ......... liter
VAGY
a…………………………………………………………………………………………
(név, cím) társasház kötött szolgáltatási szerződést.
A díjat (a megfelelő szöveg aláhúzandó)
a közös költség részeként fizetem, VAGY közvetlenül a szolgáltatónak fizetem.
3. Kijelentem továbbá, hogy a mai nappal bezárólag hulladékkezelési díjtartozásom nincs.
4. Kijelentem, és melléklettel igazolom*, hogy havi jövedelmem ………Ft.
5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 4. pontban rögzített jövedelem mellett
más jövedelemforrással nem rendelkezem, és az általam szolgáltatott adatok a valóságnak
megfelelnek.
6. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat, és nyilatkozatom megfelelőségét – a kedvezményre való
jogosultságom megállapítása érdekében – Albertirsa Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatal ellenőrizze, és kezelje.
Kelt: ………év ……………….. hónap …… nap
.....…..…………………………………………
aláírás
A kérelem melléklete a jövedelemigazolás.
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Módosította a 27/2011. (XI.02.) rendelet, hatályos 2011. november 3-tól.

6. melléklet az 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez25

1. A rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott fajta szerinti elkülönített gyűjtés a
Közszolgáltató részéről magában foglalja az Albertirsa város közigazgatási területén képződő
elkülönítetten gyűjtött települési hulladék szállítását, illetve annak kezeléséről történő
gondoskodást.
2. A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták gyűjtését, szállítását, illetve
kezeléséről történő gondoskodást önállóan, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként,
saját üzleti kockázatára végzi olyan módon, hogy a hasznosítási célok elérése érdekében
teljesítési segédeket, közreműködőket vehet igénybe.
3. Az elkülönített hulladék gyűjtése a természetes személy ingatlanhasználóktól a következő
módszerekkel történhet:
3.1. A rendelet 3. számú mellékletében rögzített területen keletkező EWC 15 01 06 kódszámú
egyéb kevert csomagolási hulladék, havonta 1 alkalommal történő, házhoz menő gyűjtése.
3.2. Lakossági hulladékudvar működtetésével: Albertirsa, Dánosi út 1584/2 hrsz.
4. A hulladékgyűjtő sziget környezetének tisztántartását és az edények karbantartását a
Közszolgáltató végzi.
5. A Közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tevékenységét
térítésmentesen végzi, az elkülönítetten gyűjtött hulladékért az e szolgáltatást igénybe vevők
közvetlen térítésre, ellenértékre nem jogosultak.
6. A gyűjtőedényeket a beléjük helyezhető hulladék fajtája, jellegére, vagy típusára
egyértelműen utaló, jogszabály szerinti jelöléssel kell ellátni. Az edényekbe csak a jelölésnek
megfelelő hulladék helyezhető el.
7. A hulladékgyűjtő szigetre az elkülönítetten gyűjtendő hulladékfajtán kívül egyéb
hulladékot vinni, és ott, vagy környezetében elhelyezni tilos.

25

Módosította a 7/2016.(IV.01.) rendelet, hatályos 2016. április 6-tól.

