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Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

egységes szerkezetben a 25/2017. (X.27.) önkormányzati rendelettel  
 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések  

1.§  
A rendelet hatálya  

a) Albertirsa város közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, valamint az 
e rendeletben meghatározott közszolgáltatás keretében a településen gyűjtött hulladékok 
szállítására és kezelésére, 

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) igénybe venni köteles 
ingatlan használókra terjed ki. 

 
2.§1  

(1) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait a társulási megállapodásban foglaltak szerint a Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás látja el. 
(2) A Közszolgáltató Albertirsa város közigazgatási területén a „DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft  („DTKH Nonprofit Kft., 2700 Cegléd, Pesti út 65.) 
 (3) A közszolgáltatás területének határait az 1. melléklet állapítja meg. 
 

3. § 
A rendeletben használt fogalmak értelmező rendelkezéseit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ht.) állapítja meg. 
 

2. A közszolgáltatás igénybevétele 
4.§  

(1) A rendelet 1.1.  számú melléklete szerinti ingatlanok használói kötelesek a szervezett közszolgáltatást 
igénybe venni.  
(2) Az 1. számú melléklet 1.2 pontja szerinti területeken szervezett gyűjtőpontos szemétszállítás igénybevétele 
az érintett ingatlanhasználó részéről kötelező.  
(3) Az (1) és (2) bekezdésben fel nem sorolt területeken található ingatlanhasználók a közegészségügyi 
előírásoknak megfelelően kötelesek gondoskodni a települési szilárd hulladék tárolásáról, majd a 
hulladéklerakó telepre való elszállításról.  
(4) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési 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. 
(5) 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.  
 

5. § 

 
1 Módosította a  25/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-tól 
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(1) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltatás igénybevételéről szóló egyedi közüzemi szerződés jön létre 
a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között: 
a) a szolgáltatás első igénybevételével,  
b) a 3. melléklet szerint szerződés írásba foglalásával,  
c) valamint akkor is, ha a Közszolgáltató a szolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét 
bizonyítja.  
(2) Gazdálkodó szervezet és a Közszolgáltató között a jogviszony az erre vonatkozó írásba foglalt – a (3) 
bekezdésben meghatározott tartalmú –  közüzemi szerződés megkötésével jön létre.  
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés a tervezet kézhezvételét követő 30. napon vagy a szerződésben 
meghatározott, 30 napnál hosszabb időtartammal meghatározott határnapon akkor is létrejön, ha azt a 
Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére megküldte, de azt az ingatlanhasználó aláírva nem küldte vissza. 
(4) A szerződést a Közszolgáltató egyoldalúan módosíthatja, ha ez 
a) jogszabály kötelező rendelkezése alapján szükséges, 
b) a szerződésben meghatározott indokolt esetben. 
(5) A szerződés egyoldalú módosítására a (3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 

6. § 
(1) Szünetel a közüzemi szerződés, ha az ingatlan 60 napnál hosszabb ideig használaton kívül áll, és az 
ingatlanhasználó távollétének várható időtartamát előzetesen, a tárgyhót megelőzően legalább nyolc nappal 
korábban, írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valósságát a Közszolgáltató jogosult 
ellenőrizni.  
(2) Ha a szünetelés első bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlan használó azt írásban 
haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.  

 
3. A közszolgáltatás ellátásának rendje 

7.§  
(1) Az ingatlanhasználó számára a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos 
hulladékgyűjtő edény, illetve konténer (továbbiakban együtt: gyűjtőedény) használata kötelező. A szabványos 
gyűjtőedény beszerzéséről az ingatlanhasználó gondoskodik, a beszerzett gyűjtőedény az ingatlanhasználó 
tulajdonát képezi. 
(2) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele:  

a) családi-házas övezetben heti egy alkalommal,  
b) a gyűjtőpontos szemétszállítással érintett területeken heti egy alkalommal kötelező.  

(3) A szállítás gyakoriságáról és idejéről az ingatlanhasználót a Közszolgáltató hirdetmény útján értesíti.   
(4) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a Közszolgáltató a 2. mellékletben 
meghatározott űrmértékű gyűjtőedények közüli választás lehetőségét biztosítja, az (5)-(7) bekezdésben 
meghatározottak figyelembe vételével. 
(4) A választható gyűjtőedény űrmértékének igazodnia kell az érintett ingatlanon képződő hulladék 
mennyiségéhez, figyelembe véve az adott ingatlant használó természetes személyek számát, valamint a 
szállítás gyakoriságát. 
(5) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó a 60 literes 
űrmértékű gyűjtőedényt akkor választhatja, ha ennek tényét – azt, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja – az önkormányzat által kiadott igazolás útján a Közszolgáltató részére évente 
bizonyítja.  
(6) Az (5) bekezdés szerinti választásnál a természetes személy ingatlanhasználók esetében a Közszolgáltató 
az alábbi űrmértékű gyűjtőedényeket ajánlhatja – figyelemmel a keletkező hulladék mennyiségére – heti egy 
alkalommal történő ürítési gyakoriság mellett: 
a) legfeljebb négy fő által életvitelszerűen lakott ingatlan esetében 80 liter; 
b) a négy főnél több személy által lakott ingatlan esetében 120 liter. 
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8.§  
(1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó köteles a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és 
a járatprogram szerinti szállítási napon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.  
(2) A gyűjtőedényt, 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) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a települési hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy az a 
hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza.  
(4) A Közszolgáltató – a lomtalanítás esete, valamint az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – csak a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos hulladékgyűjtő edényben elhelyezett hulladékot 
köteles a közszolgáltatás keretében elszállítani. 
(5) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a Közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákban lehet. 
A jelzett zsák ára tartalmazza a települési szilárd hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának 
díját. A rendelet 1. számú melléklete 1.1 pontjában részletezett lakóövezetben önállóan jelzéssel ellátott zsák 
nem helyezhető ki.  
(6) A rendelet 1.2. mellékletében rögzített, külterületi gyűjtőpontokon 110 l „DTKH” feliratú, jelzett zsákban 
helyezhető ki a vegyes hulladék. 
 

9.§  
(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 Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a gyűjtőedényben az (1) bekezdésben megjelölt 
anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni.  

 
10. §  

(1) Az ingatlanhasználó 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 Közszolgáltató gondoskodik. A bérelt gyűjtőedényzet tisztántartása a 
bérbeadó kötelessége.  

 
11. § 

Az elkülönítetten gyűjtött hasznosítható hulladék összegyűjtésével kapcsolatos részletes szabályokat a 
rendelet 4. számú melléklete állapítja meg. 
 
 
 
 
 

 
4. A Közszolgáltató kötelezettségei 

12.§   
(1) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedények kiürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal elvégezni.  
(2) A gyűjtőedényekben keletkezett kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben az 
neki felróható okból következett be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a 
javítás időtartamára csereedényt kell biztosítania.  
(3) Amennyiben a bekövetkezett kár nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált 
tárolóedények javítása, pótlása, cseréje, illetve az ezekhez kapcsolódó költségek a közszolgáltatás 
igénybevevőjét terhelik.  
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13.§ 
(1) A Közszolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy az úttest szélén, a bejárat 
közelében, közterületen veszi át.  
(2) A Közszolgáltató hulladékszállítási kötelezettsége csak az e rendelet 2. számú melléklete szerinti 
szabványos tárolóedényekben, és a 8.§ (6) bekezdés szerinti jelzett zsákokban elhelyezett hulladékra terjed ki.  

 
14. §  

A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett települési hulladékot a szolgáltatási 
szerződésben rögzített feltételek betartása mellett köteles rendszeresen begyűjteni és a ceglédi Regionális 
Nem Veszélyes Hulladéklerakóba (2700 Cegléd, külterület 0411. hrsz és 0412 hrsz. KTJ szám: 100 545 453), 
ártalmatlanítás céljára beszállítani.  

 
 

15.§  
(1) A lakásokban használhatatlanná vált nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgyak, bútorok és egyéb 
feleslegessé vált ingóságok, lom elszállításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal külön díj felszámítása 
nélkül gondoskodik.  
(2) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi megoszlásáról a Közszolgáltató 30 nappal az akció előtt 
értesíti az érintetteket.  

16.§ 
A Közszolgáltató a közszolgáltatás elősegítése érdekében internetes honlapot üzemeltet és ügyfélszolgálatot 
működtet. Az ügyfélszolgálat feladata a közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználó 

a) bejelentésének kezelése, 
b) panaszának kivizsgálása, 
c) személyes vagy telefonon történő tájékoztatása. 

 
5. A közszolgáltatás díja 

17. § 
A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlan használója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért 
hulladékgazdálkodási díjat fizet a Ht-ben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek 
szerint.  
 
 
 

18. § 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területen lévő lakóingatlan ingatlanhasználója mindaddig 
egy darab, 120 literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díjának megfizetésére köteles, ameddig nem köti meg 
a közüzemi szerződést.  
 

19. § 
(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 Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új ingatlanhasználó és a 
Közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.  
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott bejelentés megtételéig a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató a 
korábbi ingatlanhasználóval szemben érvényesíti, a változás tényleges időpontja és bejelentés közötti 
időtartamra vonatkozó díj megfizetéséért a korábbi és az új ingatlanhasználó egyetemlegesen felelős.  
(3) A közüzemi szerződés módosítása vagy pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak időpontját követő hó első 
napjától köteles a számlát a Közszolgáltató módosítani.  
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20. §
 

 
(1) A közszolgáltatási díj megfizetése alól mentestül az az Albertirsán állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező 70 éven felüli személy 
a) aki egyedül él, 60 liter/ürítési gyakoriság hulladékmennyiség mértékéig, 
b) aki öregségi nyugdíjkorhatárt (62. életév) betöltött házastársával, élettársával, illetve fogyatékossági 
támogatásban vagy rokkant ellátásban részesülő közeli hozzátartozójával él együtt, 80 liter/ ürítési gyakoriság 
hulladékmennyiség mértékéig, amennyiben 
c) érvényes közüzemi szerződéssel rendelkezik, és 
d) a kérelem benyújtásának 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 mentesség, illetve kedvezmény megállapítását az érintett személy igényelheti a rendelet 5-6. számú 
melléklete szerinti nyomtatványon, melyet az önkormányzati hivatalhoz kell benyújtani.  
(4) A közszolgáltatási díjmentességre, -kedvezményre való jogosultságot a Népjóléti Bizottság határozatban 
állapítja meg.  
(5) A kedvezményre jogosultság megállapításáról az önkormányzati hivatal értesíti a Közszolgáltatót. 
 

21. § 
Azon 70 éven felüli személyek részére, akik 20. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek és a 
rendelet 1.2. számú mellékletében felsorolt külterületi gyűjtőponttal rendelkező területen élnek, az 
önkormányzat 2 hetente, 1 db 110 l-es jelzéssel ellátott zsákot biztosít. 
 
 

 
6. Záró rendelkezések 

22.§  
 

(1) Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.  
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Albertirsa Város Önkormányzatának a települési 
szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.),9/2011. (IV.01.), 18/2011. 
(V.30.), 27/2011. (XI.02.), 13/2012. (IV.27.),  19/2012. (VI.29.), 17/2013. (V.31.),19/2014. (VI.16.), 22/2015. 
(VIII.17.), valamint a 7/2016. (IV.01.)  önkormányzati rendelete. 
 
 
 
                                Fazekas László s.k.                                 Kovács Zoltánné dr. s.k. 

                           polgármester                                                jegyző  

  

Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. október 30-án. 

Kovás Zoltánné dr. s. k.  

jegyző 
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1. számú melléklet a 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez 
 

Albertirsa Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területének hatálya alá eső 

utcáinak és gyűjtőpontjainak jegyzéke 

 
Albertirsa Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területének hatálya alá eső 

utcáinak és gyűjtőpontjainak jegyzéke 

 
1.1 Szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásába bevont utcák 

 
4-es főút benzinkút 
Ady Endre köz 
Ady Endre utca 
Akácfa utca      
Alkotmány utca     
Arany János utca 
Arany köz 
Árnyas utca (Külterület IV.) 
Árok utca 
Árpád utca 
Baba utca     
Badics dűlő (Feketerész V.) 
Bajcsy-Zsilinszky utca     
Ba-Ko utca 
Bánya köz 
Baross utca 
Batthyányi utca         
Beck dűlő (Homokrész I.) 
Béke utca      
Bem utca 
Bercsényi utca  
Bethlen Gábor utca     
Bíborka dűlő (Külterület IV.) 
Bicskei út (Külterület IV.)      
Bocskai köz 
Bocskai utca 
Boglárka utca 
Borostyán utca (Külterület IV.) 
Ceglédi út (Feketerész V.) 
Csalogány utca (Külterület IV.) 
Csárda dűlő (Feketerész V.) 
Csengey Gusztáv utca 
Damjanich utca 
Dánosi utca 
Deák Ferenc utca 
Diófa dűlő (Feketerész V.) 
Dobó köz 
Dohány utca 
Dolina utca (Külterület IV.)      
Dombhát dűlő (Feketerész V.) 
Dombhát köz (Feketerész V.) 
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Dózsa György utca     
Eperjes utca 
Erdő utca 
Erkel utca 
Fa-Co dűlő (Homokrész I.) 
Fecske utca        
Feketerész V. ker. Szentmártoni út – Ceglédi út- Badics dűlő- által határolt terület. 
Futó utca 
Galagonya dűlő (Külterület IV.) 
Galamb utca 
Gárdonyi utca 
Orgona utca 
Gróf Széchenyi út 
Gyöngyvirág utca (Külterület IV.) 
Győzelem köz 
Győzelem utca 
Harmat dűlő (Külterület IV.) 
Három nyárfa dűlő (Feketerész V.) 
Hársfa utca     
Homokrész I. ker. Református temető dűlő- Gr, Széchenyi út, Mikebudai út, Fa-Co dűlő által határolt terület 
Homokrész I. kerület (Református temető dűlő) 
Honvéd utca      
Hóvirág utca(Külterület IV.) 
Hősök útja 
Hunyadi utca  
Huszár utca     
Ibolya dűlő (Külterület IV.) 
Irinyi utca   
Irsay Károly utca        
Iskola utca 
Jókai utca      
József Attila utca        
Kálvin utca         
Katona utca 
Kender utca 
Kinizsi utca      
Kolozsvári utca 
Koltói Anna utca 
Kossuth Lajos utca 
Kölcsey utca 
Kőrisfa dűlő (Feketerész V.) 
Köztársaság köz 
Köztársaság utca 
Külterület III. ker. (Kakasi dűlő és Baltás dűlő) 
Külterület IV. ker. Szentmártoni utca -Vágóhíd utca- Bicskei út által határolt terület 
Határ út 
Liget utca (Külterület IV.) 
Liliom utca (Külterület IV.) 
Liszt Ferenc utca     
Lőcsei utca 
Lugas dűlő (Feketerész V.) 
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Luther utca 
Madách utca      
Magyar utca 
Maraszti utca (Külterület IV.) 
Margaréta köz (Külterület IV.)  
Margaréta utca (Külterület IV.) 
Mátyás utca 
Mező utca 
Mikebudai út 
Mikes utca 
Móra Ferenc utca 
Móricz Zsigmond utca 
Munkácsy utca      
Nádas dűlő (Feketerész V.) 
Nagyváradi  utca 
Napos dűlő (Külterület IV.) 
Nefelejcs utca 
Nyáregyházi utca 
Nyárfa utca 
Nyírfa utca (Külterület IV.) 
Ó köz                         
Összekötő út (Feketerész V.) 
Pacsirta utca      
Pálinkafőző út  
Pesti út    
Petőfi utca 
Politzer utca      
Pozsonyi utca 
Rákóczi utca 
Rigó utca (Külterület IV.)      
Rózsa dűlő 
Erzsébet lakótelep      
Égerfa utca 
Sarló utca 
Somogyi Béla utca  
Sport utca 
Strand utca (Külterület IV.) 
Sugár utca (Külterület IV.) 
Szabadság tér  
Szapáry út (Külterület IV.)  
Szeleczky Márton utca    
Széchenyi utca 
Szellő utca (Külterület IV.)      
Szent István utca     
Szentmártoni út  
Szlovák dűlő (Homokrész I.) 
Szondi utca 
Szövetség utca 
Tabán köz 
Táncsics utca      
Tavasz utca 
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Tavaszi hérics dűlő (Külterület IV.) 
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 

 
 

 
 
1.2. Külterületi gyűjtőpontok 
 
Homokrész I. ker.       -     Fa-Co dűlő – Dávid dűlő kereszteződése 
                                    -     Fa-Co dűlő – Ébel dűlő kereszteződése 
                                    -     Tanító dűlő (Homokrészi iskola)    
 
Homokrész II. ker.      -      Szlama dűlő – 0319 hrsz-ú út kereszteződése 
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2. számú melléklet a 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez 
 

 
A használható gyűjtőedények űrtartalma:  

 
60 literes maximális súlya: 13 kg  
80 literes maximális súlya: 18 kg  
120 literes maximális súlya:27. kg  
1100 literes maximális súlya: 250 kg 

 
 
 
 

3. számú melléklet a 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez 
 

„1. HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
Albertirsa 

 
 
Szerződés szám: {Szerzodesszam}     {Partner neve} 
Felhasználóhely kód: {Fogyasztohely}    {Partner varos} 
Partnerkód: {Partner kod}      {Partner cime} 
         {Partner iranyitoszam} 
amely létrejött egyrészről 
 Név: „DTKH” Nonprofit Kft. 
 Székhely: 2700 Cegléd, Pesti u.65. 
 Cégjegyzékszám: 13-09-086647 
 Adószám: 12564392-2-13 
 Bankszámlaszám: 
 Képviseli: ………. ügyvezető 
 
mint közszolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről 

Név: {Partner neve} 
 Születési név: {Szuletesi nev} 
 Születési hely és idő: {Szuletesi hely}, {Szuletesi ido} 
 Anyja neve: {Anyja neve} 
 Telefonszám: …………..…………………………………… 
 Felhasználási hely: {Fogyasztohely telepules}, {Fogyasztohely kozterulet} {Fogyasztohely 
teruletkod} {Fogyasztohely hazszam} 
 Székhely/Levelezési cím: {Levelezes iranyitoszam} {Levelezesi varos}, {Levelezes cime} 
 Cégjegyzékszám: {Cegjegyzekszam} 

Adószám: {Adoszam} 
 Cég Képviselő neve: {Kepviselo} 
 
mint tulajdonos/használó/bérlő1 (a továbbiakban: Ingatlanhasználó), együttes említésük esetén Szerződő Felek között, 
az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő Felek figyelemmel a hulladékszállításra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok (a továbbiakban: 

Jogszabályok) előírásaira a hulladékszállítási jogviszonyukat a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően 
szabályozzák. 
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2. Az Ingatlanhasználó megrendeli {Aktualis szerzerv}-tól határozatlan időre a fenti ingatlanon keletkezett a 
{Edenyzet merete} liter, {Edenyek darabszama} db gyűjtőedény hulladék tartalmának - a Szolgáltató által kialakított 
járatprogram szerinti - heti  elszállítását. 
3. Az Ingatlanhasználó az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: 

Koordináló szerv) által - a szolgáltatással arányos, díjszabás szerint jogszerűen- kibocsátott számla szerinti összeget 
köteles megfizetni. 

4. A Szerződő Felek a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített szerződéses feltételeket magukra nézve 
kötelezően elismerik. Ingatlanhasználó kifejezetten nyilatkozik, hogy annak tartalmát részletesen megismerte, azt 
érti, azzal kapcsolatban kifogása nincs. Ingatlanhasználó ezennel kifejezetten nyilatkozik, hogy tudomása van arról, 
hogy Szolgáltató, mint adatszolgáltatásra kötelezett nyilvántartásában szereplő vagy rendelkezésére álló, 
Ingatlanhasználóra vonatkozó adatokat a Szolgáltató a 69/2016. Kormányrendelet alapján köteles a Koordináló szerv 
számára elektronikusan átadni. Az Ingatlanhasználó az adatátadáshoz kifejezetten hozzájárul. 

Cegléd, …… 

__________________________                                      __________________________ 

„DTKH” Nonprofit Kft.  Megrendelő 
Szolgáltató (ingatlanhasználó) képviselője 

 

1 Kérjük, hogy a megfelelő szöveget aláhúzással jelölje. 
 

2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
1. Az “DTKH” Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a mindenkor 

hatályos jogszabályban előírt módon a települési hulladék ingatlanhasználóktól történő átvétele, begyűjtése, elszállítása a 
hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, ártalmatlaníttatása, hulladékkezelőnek történő átadása a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása. 

2. Az Albertirsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén található ingatlan 
tulajdonosa/bérlője/használója (a továbbiakban: ingatlanhasználó) köteles a Közszolgáltató által nyújtott szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni. Az ingatlanhasználó az ingatlanán rendszeresen keletkező települési hulladékot a Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényben köteles gyűjteni, melyet az ingatlanának területi elhelyezkedése 
szerinti szállítási napon köteles reggel 7 órától a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

3. A Közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a jelen szerződés 2. pontjában rögzített számú szabványos, rendeltetésszerűen 
használható állapotban lévő (sérülésmentes), lezárt fedelű gyűjtőedényben, valamint eseti jelleggel képződő hulladékok 
vonatkozásában a Közszolgáltatótól vásárolt, a Közszolgáltató cégjelzésével ellátott bekötözött töltőnyílású zsákban elhelyezett 
települési hulladékra áll fenn. 

4. Az adott időszakra vonatkozó mindenkori közszolgáltatási díj a mindenkor hatályos jogszabály által előírtak szerint kerül 
kiszámításra, és a Koordináló szerv által kibocsátásra. 

5. Az eseti jelleggel keletkező többlet hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató cégjelzésével ellátott 110 literes zsák szolgál. A zsák 
mindenkori ára a zsákban elhelyezett hulladék gyűjtésének/szállításának és ártalmatlanításának díját is tartalmazza. 

6. Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kibocsátott számlában szereplő határidőben 
kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés estén a Koordináló szerv késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti 
költséget - fizetési felszólítás díja, postai kézbesítés díja, - , valamint egyéb, a saját szabályzatai szerinti költséget jogosult 
felszámítani. 

7. A gyűjtőedényben, illetve a jelzett zsákban nem helyezhető el olyan anyag (pl. forró hamu, maró/mérgező anyag, állati tetem, 
folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, továbbá 
veszélyes vagy különleges kezelést igénylő hulladék stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, 
vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak berendezéseit. 

8. A fenti 7. pont megsértése miatt bekövetkezett kár nem róható fel a Közszolgáltatónak, és a használhatatlanná vált hulladékgyűjtő 
edény illetve a gyűjtő jármű javítása, pótlása, cseréje, és az ehhez kapcsolódó költségek a közszolgáltatás igénybevevőjét terhelik. 

9. A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény ürítését a tőle elvárható gondossággal elvégezni, és az ürítés során elszóródott hulladék 
összetakarításáról gondoskodni. Ez a kötelezettség nem terjed ki a gyűjtőedény mellé nem szabályos módon elhelyezett 
hulladékból eredő szennyezésre! 

10. A mindenkor hatályos közszolgáltatási díjtételekre vonatkozó jogszabály módosulása esetén a jelen szerződés módosítására nem 
kerül sor, a Koordináló szerv jogszabályban szerződött gyűjtőedényben meghatározott, mindenkor aktuális díjat jogosult számlázni 
a szerződésben, illetve a jogszabályban meghatározott számítási módszer szerint. 

11. A Közszolgáltató a helyi sajtó és média útján, továbbá a Közszolgáltató honlapján tájékoztatja az ingatlanhasználót a szállítás 
rendjének, valamint a díjak mértékének megváltozásáról. 

12. Nem tagadható meg a díj fizetése abban az esetben, ha az ingatlanhasználó a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit 
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nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlotta, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozóan rendelkezésre állt. 

13. A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül! 
14. Az ingatlanhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az ürítésre kihelyezett gyűjtőedény közterületi helyét tisztán és 

akadálymentesen tartja, télen a hótól megtisztítja. Az ingatlanhasználó köteles saját költségén a szükséges gyakorisággal, de évente 
legalább egy alkalommal gondoskodni a gyűjtőedénye tisztításáról, fertőtlenítéséről. 

15. A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: 
15.1. a szerződéstől eltérő gyűjtőedényben vagy zsákban történő kihelyezés esetén, 
15.2. ha a gyűjtőedényben a 7. pontban felsorolt anyag került elhelyezésre 
15.3. ha a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a gyűjtőedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye fennáll (pl. nem lezárt 
fedelű, illetve sérült gyűjtőedény) 
15.4. ha a gyűjtőedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre. 

16. Amennyiben az ingatlan tulajdonosi/használati viszonyában változás következik be, úgy az új tulajdonos, használó a korábbi 
tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napot belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás 
bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. A Közszolgáltató a 
bejelentés megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi tulajdonossal szemben érvényesíti. A változás tényleges időpontja és a 
bejelentés közötti időtartamra vonatkozó díjhátralék a régi és az új ingatlanhasználót egyetemlegesen terheli. 

17. Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott behajtás 
eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve kezelőjétől jogosult 
a Koordináló szerv behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges. 

18. A Közszolgáltató részére történő írásbeli bejelentést követő hónap 1. napjától mentesül azon ingatlanhasználó a díjfizetési 
kötelezettségének teljesítése alól: 
18.1. akinek az ingatlana beépítetlen és azon települési hulladék nem keletkezik; 
18.2. aki 60 napot meghaladó távollétét - legalább 8 nappal a távollét kezdete előtt, a távolléti időtartam pontos megjelölésével - 
bejelenti a Közszolgáltatónak, és ha az ingatlant ezen időszak alatt más sem használja. 
18.3. A 18. pont szerinti lehetőség feltétele az, hogy a Koordináló szerv vagy a Közszolgáltató felé díjhátralékkal nem rendelkezik. 

19. A 18. pontban részletezett bejelentésnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, a 
szerződés számát, partner azonosítót, felhasználóhely kódot, értesítési címét. A bejelentésben foglaltak valóságtartamát a 
Közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 

20. Jelen szerződés aláírástól számított határozatlan időre szól. 
21. A jelen szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály, illetve jogszabályváltozás alapján, vagy az önkormányzat és a 

Közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása esetén jelen szerződés rendelkezései a 
jogszabálynak, illetve a önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításának megfelelő 
tartalommal a jogszabály erejénél, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépésével automatikusan - a 
szerződő felek külön rendelkezése nélkül - módosul és a szerződés részévé válik. 

22. A jelen szerződés megszűnik: 
22.1. A Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén 
22.2. az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén 
22.3. a Közszolgáltató és az önkormányzat közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén. 

23. Az ingatlanhasználó jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a közszolgáltatási díj 
végrehajtása céljából az ingatlanhasználónak jelen szerződésben rögzített személyes adatait a szerződés időtartama alatt a 
Közszolgáltató kezelje, a személyes adatokat adatfeldolgozónak és/vagy adatkezelőnek továbbadja azonosítás és/vagy követelés 
érvényesítés érdekében. Az Ingatlanhasználó továbbá kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató mint adatszolgáltatásra 
kötelezett nyilvántartásában szereplő vagy rendelkezésére álló, Ingatlanhasználóra vonatkozó adatokat a Szolgáltató a 69/2016. 
Kormányrendelet alapján a Koordináló szerv számára elektronikus úton átadja. 

24. Közszolgáltató és a Koordináló szerv jogosult a személyes adatok további hozzájárulás nélküli - a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog korlátozásával arányban álló - kezelésére, a jogos érdekeinek érvényesítése (közszolgáltatási díj behajtása, végrehajtása) 
céljából. 

25. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei, a 
polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 
69/2016. (III.31.) Kormányrendelet, valamint  A l b e r t i r s a  V á r o s  Önkormányzatának a települési hulladék kezelésére 
szervezett közszolgáltatásról szóló /2017. (.) önkormányzati rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások rendelkezései az 
irányadók. 

26. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő viták elintézésére kikötik a Ceglédi Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 
27. Szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 2 példányban aláírták. 
 
A 24. pontban rögzített feltétel tudomásul vételét külön elismerem: 

 ............................ 
 ingatlanhasználó aláírása 

Kelt: Cegléd, {Mai nap}” 
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4. számú melléklet a 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez 
 

1. A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett hasznosítható hulladékot a köteles 
rendszeresen begyűjteni és a Válogatóműbe (2700 Cegléd, Külső-kátai út 1622/8. hrsz.) beszállítani, és az 
előkezeléséről, valamint hasznosításáról a szakmai, környezetvédelmi szabályokat megtartó módon 
gondoskodni. 
 
2. A Közszolgáltató a begyűjtési és előkezelési tevékenységet önállóan, saját üzleti kockázatára végzi olyan 
módon, hogy a célok elérése érdekében önálló vállalkozókat, teljesítési segédeket és együttműködő 
partnereket vehet igénybe. 
 
3. Az elkülönített hulladék gyűjtése a természetes személy ingatlanhasználóktól a következő módszerekkel 
történhet: 
3.1 A rendelet 1.1. 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. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékért a közszolgáltatást igénybevevők nem kapnak térítést. 
 
5. A gyűjtőedény az elhelyezhető hulladék fajtájára egyértelműen utaló jelölést tartalmaz. Az edényekbe csak 
a jelölésnek megfelelő hulladék helyezhető el. 
 
 

5. számú melléklet a 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez 
 

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………………………………………………………………………………………… 
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(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 – Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizze, és kezelje.  
Kelt: ………év ……………….. hónap …… nap  

.....…..…………………………………………  
aláírás 

 
 
 
 
 

6. számú melléklet a 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez 
 

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 – Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizze, és kezelje.  
 
Kelt: ………év ……………….. hónap …… nap  

.....…..…………………………………………  
aláírás 

A kérelem melléklete a jövedelemigazolás. 


