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I. sz. melléklet 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3) 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a 

 

Városi Szolgáltató Rt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., cégjegyzékszám: 13-10-040159) 

mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 

 

Felek a 2004. márciusban aláírt a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítják 

(a továbbiakban: szerződés) 

 

 

1. A szerződés II. a szerződésből fakadó feladatokra vonatkozó szabályok rész 

változik az alábbiak szerint: 

  

  1.9.  pont az alábbira változik: 

 

 „1.9. Évente 1-1 alkalommal alkalmi háztartási hulladék-, és zöld-lomtalanítást 

végez a 2.6. pontban meghatározott keret terhére, melyek időtartama 5 hétvégét 

nem haladhat meg. Amennyiben további alkalmi háztartási hulladék-, és zöld-

lomtalanítást rendel meg az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 

8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet 22. §-ban foglaltaknak megfelelően külön 

szerződés alapján végzi el a Közszolgáltató. A konkrét időpontokról és a területi 

felosztásról a felek külön egyeznek meg.” 

 

2.6. pont az alábbiak szerint módosul: 

 

2.6. „Az 1.6.; 1.7. jelzett feladatok és 1.9. pontokban részletezett lomtalanítás 

elvégzéséért átalányáras rendszerben , havi egyenlő részletekben kifizetésre kerülő 

összeget biztosít a Közszolgáltatónak, melyet éves szinten az egységárral egy időben 

felülvizsgál. /2006. évben a közszolgáltatások elvégzésére ez a keret  bruttó 73 M Ft/” 

 

2. A szerződés 5. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

5. sz. melléklet 

 

 

A Megrendelő a beazonosíthatatlan tulajdonosok által a közterületre kirakott háztartási szilárd 

hulladékok járatidőben és az azon kívüli, heti egy alkalommal történő kezeléséért, valamint a 

szelektív hulladékkezeléséért és az 1.9. pontban részletezett lomtalanításokért a 
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Közszolgáltatónak éves szinten átalánydíjas keretet biztosít, melyet az éves egységár 

megállapítással egyidejűleg határoz meg. 

Ez az összeg 2006. évben 73 M Ft, mely havi egyenlő részletekben kerül kifizetésre, 

amennyiben a tárgyhavi hulladékkezeléssel kapcsolatban a Megrendelő részéről felmerülő 

jogos minőségi kifogás ezt nem teszi indokolatlanná.” 

 

3. A szerződés jelen módosítást nem érintő részei változatlanul hatályban maradnak. 

 

4. Jelen szerződésmódosítás 2006.  május 1-én  lép hatályba. 

 

Szentendre, 2006. ________________ 

 

 

 

 

     ………………………….      ……………………….. 

 MEGRENDELŐ      KÖZSZOLGÁLTATÓ 

Szentendre Város Önkormányzata     

  Városi Szolgáltató Rt.     

               dr. Dietz Ferenc                                                                 Horváth Gusztáv    

      polgármester                        cégvezető  

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

 dr. Molnár Ildikó  

                                                 jegyző       
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

(egységes szerkezetben) 

amely létrejött egyrészről 

 

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3) 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a 

 

Városi Szolgáltató Rt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., cégjegyzékszám: 13-10-040159) 

mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 

 

 

I.  Általános rendelkezések 

 

 

1. A szerződés tárgya:1  

 

Szentendre város helyi, közszolgáltatásba bevont területein a háztartási szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása, (továbbiakban: közszolgáltatás) a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.), és a további 

vonatkozó szakmai jogszabályok és a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő 

testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelete (továbbiakban: Hgr.) alapján. 

 

2. A szerződés általános feltételei: 

 

2.1.2  Közszolgáltató jelen szerződés aláírásával vállalja az 1. sz. mellékletben megjelölt 

területeken a közszolgáltatás teljesítését., (továbbiakban: közszolgáltatással ellátott 

terület.) 

2.2.3  Felek rögzítik, hogy Szentendre Városban e szerződés időbeli hatálya alatt a Városi 

Szolgáltató Rt., mint Közszolgáltató, a hulladékkezelés tekintetében kizárólagos 

közszolgáltatási joggal és felelősséggel rendelkezik.  

2.3.   Közszolgáltató köteles a Hgr. 11. §. (7)- ben foglaltak teljesítésére, különösen: 

2.3.1. A közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására saját erőből, vagy 

alvállalkozói kapacitás bevonásával, e szerződés III. fejezetében 

részletezettek szerint;  

2.3.2. A közszolgáltatás az e szerződésben meghatározott rendszer és módszer 

szerinti teljesítésére; 

2.3.3. A közszolgáltatás ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű jármű, 

gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és 

képzettségű szakember alkalmazására; 

2.3.4. A Képviselő-testület számára évenként írásos beszámoló készítése a 

tapasztalatokról, a szerződés teljesítéséről; 

                                                 
1 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat 
2 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat 
3 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat 
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2.4. Megrendelő általános kötelezettségei.4 

2.4.1. A közszolgáltatás ellátásához szükséges információk biztosítása; 

2.4.2. Egyéb hulladékkezelési tevékenységek, valamint a más közszolgáltatások 

összehangolásának elősegítése; 

2.5.  A közterületek takarításáról, a lomtalanításról, a sarazásról és a  téli útüzemeltetésről 

külön szerződés készül.  

 
 

II.  A szerződésből fakadó feladatokra vonatkozó szabályok 

 

 

1.  A Közszolgáltató feladatai: 

 

1.1. A szerződésben vállalt hulladékkezelői feladatok elvégzéséről hulladékkezelési 

naplót vezet, melyben az eseményeket járatonként rögzíti. 

1.2. Ha a vállalt feladatokat rendkívüli körülmény, ok miatt nem tudja elvégezni a 

szerződés szerinti időpontban, ezt a naplóban rögzíti, és Megrendelő felé azonnal 

írásban jelzi. Ebben az esetben felek közösen új határidőt állapítanak meg a munka 

elvégzésére. Az elmaradt, vagy hiányosan elvégzett munkák pótlását a naplóban 

rögzíti. 

1.3. Megbízottja útján a közös ellenőrzéseken, bejárásokon a részvételét biztosítja. A  

közös ellenőrzésekről ellenőrzési naplót vezet, melyben az észrevételeket közösen 

rögzítik a Megrendelővel. 

1.4. A hulladékkezelés egységárait évente felülvizsgálja, költségelemzést készít és a  

Megrendelő felé jóváhagyásra átadja minden év 10. hó 15-ig. 

1.5. Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területein a lakosság és a gazdálkodó 

szervezetek által kihelyezett háztartási szilárd, illetve az ahhoz hasonló jellegű 

hulladékot az annak kezelésére - ingatlanonként, illetve gazdálkodó egységenként - 

kötött egyedi és a jelen szerződés alapján összegyűjti a rendszeres hulladékgyűjtő 

járatok alkalmával.5 

1.6. Végzi a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől 

elkülönített, szelektív gyűjtését, működtet hulladékgyűjtő szigeteket, legkésőbb 

jelen szerződés lejárta előtt megvalósít és működtet hulladékgyűjtő udvart és 

komposztáló állomást.6 

1.7.A beazonosíthatatlan eredetű háztartási szilárd hulladékokat összegyűjti a 

járatnapokon, illetve heti egy alkalommal a rendszeres járatoktól függetlenül. 

1.8. A lakossággal és a gazdálkodó szervezetekkel egyedi szerződéses kapcsolatot hoz 

létre és tart fenn a háztartási szilárd hulladék kezelésére vonatkozóan.7 

1.9. Évente 1-1 alkalommal alkalmi háztartási hulladék-, és zöld-lomtalanítást 

végez a 2.6. pontban meghatározott keret terhére, melyek időtartama 5 

hétvégét nem haladhat meg. Amennyiben további alkalmi háztartási 

hulladék-, és zöld-lomtalanítást rendel meg az Önkormányzat a települési 

                                                 
4 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat. 
5 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
6 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
7 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló, többször módosított 8/2004. (III. 1.) Önk. sz. rendelet 22. §-ban 

foglaltaknak megfelelően külön szerződés alapján végzi el a Közszolgáltató. A 

konkrét időpontokról és a területi felosztásról a felek külön egyeznek meg.8 

 

 

2.  Megrendelő feladatai: 

 

2.1. A Megrendelő a szerződés tárgyát képező tevékenységet meghatalmazottja útján 

ellenőrzi, és észrevételeit a Közszolgáltató által vezetett hulladékkezelési naplóban 

rögzíti. 

2.2. A Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszokat a Közszolgáltatóval 

közösen kivizsgálja. A vizsgálat eredményét az ellenőrzési naplóban rögzítik. 

2.3. A vállalt feladatok szerződés szerinti teljesítését befolyásoló ill. akadályozó 

körülményekről (rendezvény miatti útlezárás, stb.) Közszolgáltatót értesíti, 

lehetőség szerint 1 héttel az esemény előtt. 

2.4. A  hulladékkezelési naplót  legkésőbb 7 naponta  igazolja, észrevételezi. 

2.5. A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által készített egységár elemzés alapján 

éves szinten helyi rendeletében megállapítja. 

2.6. Az 1.6.; 1.7. jelzett feladatok és 1.9. pontokban részletezett lomtalanítás 

elvégzéséért átalányáras rendszerben , havi egyenlő részletekben kifizetésre kerülő 

összeget biztosít a Közszolgáltatónak, melyet éves szinten az egységárral egy 

időben felülvizsgál. /2006. évben a közszolgáltatások elvégzésére ez a keret 

bruttó 73 M Ft/9 

2.7. A közszolgáltatást kötelezően igénybe vevők névsorát megadja a 

közszolgáltatónak 2004. március 13-ig. 

 

3.  Pótmunkák: 

 

3.1. A szerződés tárgyába nem tartozó munkákat Megrendelő írásban köteles 

megrendelni a hulladékkezelési  naplóban. 

3.2. Közszolgáltató a megrendelés megérkezése után öt munkanapon belül nyilatkozik 

a megrendelés vállalásáról, díjáról, határidejéről. 

3.3. Megállapodás esetén Közszolgáltató köteles a pótmunka elvégzésére, Megrendelő 

pedig a készre jelentést követő 3 munkanapon belül – a teljesítés függvényében - a 

teljesítés igazolására. 

 

 

III.  A szerződés részletes feltételei 

 

(Közszolgáltató által ellátandó feladatok) 

 

 

                                                 
8 Módosította a 87/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozat. 
9 Módosította 13/2006. (I. 24.) Kt. sz. határozat. Ezt módosította a 87/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozat. 
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Hulladékkezelési feladatok: 

Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területén közszolgáltató saját erőből, vagy 

alvállalkozó bevonásával végzi a rendszeres háztartási szilárd hulladék (továbbiakban: 

hulladék) gyűjtését, szállítását, elhelyezését. 

 

1.   A hulladék gyűjtése 

 

1.1. Közszolgáltató hulladékgyűjtési munkáit megfelelő célgépekkel a szerződés 6. sz. 

mellékletét képező járatterv szerinti időpontokban végzi. 

1.2. A hulladékgyűjtés során a 3. sz. melléklet szerinti gyűjtőedények használatosak. 

Bármelyik kiegészítéseként, illetve függetlenül is - az egyedi szerződések szerint- 

megfelelően jelzett műanyagzsákok is használhatók. (3. sz. melléklet)10 

1.3. Közszolgáltató a kialakított konténerhelyeken – ahol nincs kialakítva, ott a 

konténerek 5 méteres körzetén belül – az ürítés során kiszóródott háztartási szilárd 

hulladékot az ürítés napján összetakarítja. 

1.4. A szállítási nap előrelátható megváltozásáról Közszolgáltató a helyi rádióban és az 

Önkormányzat lapjában, hirdetmény útján gondoskodik, 2 héttel az aktualitás előtt. 

Erről Megrendelőt írásban értesíti.  

1.5. Műszaki hibából adódó szállítás kimaradása esetén Közszolgáltató legkésőbb a 

következő napon  6.00 és 18.00 óra között gondoskodik az elmaradt járat pótlásáról. 

1.6. Havas, síkos időszakban az útviszonyoknak megfelelő helyeken Közszolgáltató 

hulladékgyűjtő konténerek kihelyezésével gondoskodik a közszolgáltatás 

biztosításáról a Megrendelővel egyeztetett helyszíneken. Az érintetteket a 

legkésőbb a kihelyezés időpontjáig a változásról értesíti. 

    

2.  Hulladék átrakása, tömörítése, elhelyezése: 

 

2.1. Közszolgáltató az általa összegyűjtött hulladékot, saját műszaki létesítményén 

(átrakó-tömörítő állomás) szállítótartályba átrakja, tömöríti, és a kijelölt 

lerakóhelyre (Rumpold-Bicske) szállítja ill. szállíttatja. 

2.2. Az átrakó-tömörítő állomás műszaki hibája esetén szükségessé váló operatív 

intézkedésről Közszolgáltató azonnal, írásban értesíti Megrendelőt. 

 

3.   Az elvégzett munkák dokumentálása, elszámolás: 

 

3.1. Közszolgáltató az összegyűjtött hulladékmennyiségről a Megrendelőt 3 havonta 

tájékoztatja az alábbiak szerint: 

3.1.1. számla alapján a lakosságtól begyűjtött mennyiség: lm3 kg  

3.1.2. számla alapján a gazdálkodó szervezetektől begyűjtött  

          mennyiség: lm3 kg 

3.1.3. beazonosíthatatlan eredetű  mennyiség: lm3 kg 

 összesen: lm3 kg 

 Bicskei lerakások összesen: kg: 

3.2. Közszolgáltató gondoskodik az összegyűjtött hulladék lerakóhelyre történő 

                                                 
10 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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folyamatos elszállításának megszervezéséről. 

3.3. Közszolgáltató biztosítja munkavégzése során a Megrendelő meghatalmazottja 

számára az ellenőrzés lehetőségét. 

3.4. A gazdálkodó szervezetek felé a Közszolgáltató havonta számlázza a 

hulladékkezelés  ellenértékét. 

3.5. A hulladék gyűjtése során tapasztalt rendellenességekről  tájékoztatja 

Megrendelőt. 

 

 

IV.   Vegyes rendelkezések 

 

 

1.   Szerződés hatálya:  

 

1.1. Jelen szerződést a felek határozott időre kötik, amely 2004. április 1. napján lép 

hatályba, és 2009. 12. 31-ig tart. 

1.2. Szerződő felek évente értékelik a szerződés végrehajtását. Az értékelés alapján a 

szerződés módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni. 

 

2.  A szerződés tárgyát képező szolgáltatás díja:  

 

2.1. A díj mértéke:  

2.1.1. A szerződés III. pontjában részletezett feladatok elvégzéséért a 

Közszolgáltató a díjfizetési időszakra (január 01.-től december 31.-ig) a 

Megrendelő által jóváhagyott egységárakkal és a szerződött  mennyiséggel 

számított összeget számlázhatja ki a lakosság és a gazdálkodó szervezetek 

felé. Az egyedi szerződések megkötéséig a Közszolgáltató a lakosság 

esetében heti 120 l/ingatlan, a gazdálkodó szervezetek esetében heti 240 

l/vállalkozás mennyiséget köteles a számláiban figyelembe venni. Az 

egyedi szerződéseket a ténylegesen elszállításra kerülőhulladék 

mennyiségére kell megkötnie a Közszolgáltatónak, de a minimális 

mennyiséget a legkisebb szabványos gyűjtőedény (lásd 3. sz. melléklet) 

térfogata határozza meg. A szolgáltatónak a Hgr. alapján egyedi elbírálási 

lehetősége van.11 

2.1.2. A közszolgáltatási díj – egységár- megállapítása: a díjról Közszolgáltató a 

hatályos jogszabályok előírásának megfelelően évente, a tárgyévet 

megelőző év 10 hó. 15. napjáig köteles a következő díjfizetési időszakra 

vonatkozó költségelemzést - gyűjtés- tömörítés- szállítás- elhelyezés 

bontásban - készíteni, és Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A 

következő évi díjról Megrendelő legkésőbb  december 15-ig dönt. 

2.1.3.  A Megrendelő által jóváhagyott díj tárgyév január 01.-től december 31.-ig 

(díjfizetési időszak) érvényes.(ld. a 4. sz. melléklet.)12 

 

2.2. A díj számlázása: 

                                                 
11 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
12 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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2.2.1. A szerződés tárgyát képező munkák számlázása 2 havonta történik.13 

2.2.2. A pótmunkát a leigazolás után azonnal jogosult Közszolgáltató számlázni 

Megrendelő felé. 

2.2.3. A II./1.6. és 1.7. pontokban jelzett feladatok elvégzéséért járó éves 

átalánydíjat a Megrendelő havi egyenlő részletekben fizeti ki a 

Közszolgáltatónak.14 

2.2.4. Közszolgáltató a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő, de díjfizetési 

kötelezettségét nem teljesítő ügyfeleinek listáját a Hgr. előírása szerint 

átadja a Megrendelőnek, aki az elmaradt díjak adó módjára történő 

behajtásáról gondoskodik, és azt a Közszolgáltatónak a vonatkozó 

jogszabályok szerint fizeti meg. (7. sz. melléklet)15 

 

3. A szerződésben foglaltak ellenőrzése: 

 

A szerződésben foglaltakat, illetve az elvállalt pótmunkák teljesítését szerződő felek 

megbízottjai közösen ellenőrzik, a teljesítés során jelentkező panaszokat közösen vizsgálják 

ki, észrevételeiket az ellenőrzési naplóban rögzítik. A szükséges intézkedésekről és azok 

megtételéről kölcsönösen tájékoztatják egymást. 

 

4. Egyéb kikötések:  

 

4.1. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok megváltoznak, úgy a szerződést a felek 

közös megegyezéssel az új feltételeknek megfelelően módosítják. 

4.2. Közszolgáltató a Szentendre város területén végzett tevékenysége után helyi adók 

megfizetésére kötelezett. 

4.3. Rendkívüli időjárási és útviszonyok esetén, Közszolgáltató kezdeményezésére, 

szerződő felek operatív csoportot hoznak létre. Ilyen esetben a szolgáltatás 

biztosítása, a szerződésben foglaltaktól eltérően, az operatív csoport rendelkezései 

szerint történik. 

 

5.  A közszolgáltatási szerződés felmondása: 

 

5.1.16 E közszolgáltatási szerződés rendes felmondási ideje 6 hónap. A felmondási 

idő alatt jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket változatlanul teljesíteni kell. 

5.2. Megrendelő e közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha  

5.2.1.17 Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés 

tényét bíróság vagy hatósság jogerősen megállapította; 

5.2.2.18 Közszolgáltató e szerződésben megállapított kötelezettségeit neki 

felróhatóan súlyosan megsértette. 

                                                 
13 Módosította a 67/2004. (IV.13.) Kt. sz. határozat. 
14 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
15 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
16 Módosította a 13/2006. (I.24)  Kt. sz. határozat 
17 Módosította a 13/2006. (I.24). sz. határozat 
18 Módosította a 13/2006. (I.24)  Kt. sz. határozat 
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5.3. Közszolgáltató e szerződést akkor mondhatja fel, ha Megrendelő e szerződésben 

meghatározott kötelezettségét a Közszolgáltató írásbeli felszólítása ellenére 

súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a 

közszolgáltatás teljesítését (Korm. r. 33. § (5) bek.). 

 

6.  Záró rendelkezések: 

 

6.1. A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó 

egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 

6.2. Jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, felek jóváhagyólag írják alá.  

6.3. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testülete e szerződés aláírására a 

Polgármestert … határozatával felhatalmazta,  

6.4. A csatolt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

1. sz. mell.   Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területe 

2. sz. mell.   A gazdálkodó szervezetek által fizetendő minimális 

hulladékmennyiségek 

3. sz. mell.   A hulladékkezelés során használandó gyűjtőedények 

4. sz. mell.   A hulladékkezelés egységnyi díjtételei 

5. sz. mell.   A hulladékkezelési közszolgáltatás önkormányzati támogatása 

6. sz. mell.   A gyűjtő járatok. 

7. sz. mell.   Eljárási szabályok a hulladékkezelési díj behajtása során 

8. sz. mell.   A hulladékudvarban történő ingyenes lomok átvétele 

 

 

Szentendre, 2006. ________________ 

 

 

 

 

 

      ………………………….      ……………………….. 

  MEGRENDELŐ      KÖZSZOLGÁLTATÓ 

Szentendre Város Önkormányzata                  Városi Szolgáltató Rt. 

 dr. Dietz Ferenc            Horváth Gusztáv       

     polgármester            cégvezető  

 

 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 dr. Molnár Ildikó  

                                                 jegyző       
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1.számú melléklet 

 

Szentendre Város közszolgáltatással ellátott területe 

 

1. Határok: 

 

Észak-keleten:   a Hidegvizeki szőlők fölött a Pilisi Tájvédelmi körzet határa, 

    a Macskalyuk, 

    az Asztal-kő, a Szekrény-kő vonaláig Leányfaluval határos. 

 

Nyugaton és Dél-nyugaton: Szentendre Pomáz igazgatási területével határos a Cseresznye-

hegy vonalában,  

 a Kőhegy nagy része Szentendre igazgatási területe. 

 

Délen: A Határ-dűlő, a Tókörnyéke, innen egyenes vonalban a 

kavicsbánya-tavak közti kelet-nyugat irányú töltés és a 11. sz. 

főút találkozási pontjáig fut a határ, és végigmegy a fenti 

töltésen a Duna partjáig. 

 

A Szentendrei Duna is Szentendre közigazgatási területébe tartozik, a Határcsárdáig. 

 

2. Kivéve: 

 

PISMÁNY Kapocs u. Rézsű köz Borbolya u. 

Árva u. Kikerics felső Rügy u. Csóka köz 

Barka u. Kopár köz Sirály u. Csősz u. 

Bogáncs u. Kőris köz Sörét u. Csúcs köz 

Cserkész u. Körte köz Sün u. Gyökér u. 

Csiga köz u.  Levél köz Szeles u. Hársfa u. 

Csipke köz u. Makkos u. Szilva köz Kada köz 

Erdész köz u. Mályva u. Tarka u. Magas u. 

Fagyöngy u. Morzsa u. Toboz u. Meredek u. 

Gébics u. Napraforgó köz Tövis u. Nárcisz Bég u. 

Gém u. Naspolya u. Vackor köz Szeder u. 

Gomba alsó-

Csiperke ösvény 

utcáig 

Nyírfa u. Vészi E. u. Szilfa felső-6. sz-tól 

Gomba köz Ökörszem u. Vincellér köz Szirom felső-Hajnal 

utca között 

Gyepes u.  Őzláb u. Vörösgyűrű felső Sztelim u. 

Gyertyán u. Patkó u. Zabla u. Varjú köz 

Héja u. Pillangó köz  Zengő u. Viola u.  

Hörcsög u. Prés u. TYÚKOSDŰLŐ Zápor u. 

Jeges u. Puttony u. Berkenye felső-

Szilfa útig 
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Kacor u. Remete u. Bég u. 

PETYINA BOLDOGTANYA SZARVAS-HEGY Sárfű u. 

Arasz u. Bodza u. Bazsalikom u. Szarvas köz 

Bérc köz  Bölény u. Csalán u. Szilva fasor 

Dongó u. Cincér u. Cserfa u. Tárkony u. 

Fácán u.  Cserebogár u. Fakopács u. Vanília felső – 

Málinkó utcától 

Hajnal köz  Mese u. Felsőköz  Veréb köz 

Hegymester u.  Rege u. Hermelin u. Villám felső 

Hegymester köz Szarvas u. Málinkó u. 

Kamilla u. Szénás u. Menyét u. 

Kulacs u. Sziklás u. Mimóza u. 

Mókus köz Tölgy felső-Holló 

utcától 

Mormota u. 

Zsálya köz Vércse u. Mustár u. 

 Zerge u. Pereszke u. 

 

 

 

A felsorolt utcák ingatlanjai a gyűjtő járművekkel megközelíthetetlenek, így a rendszeres 

háztartási és egyéb hulladékot a járatnapokon az érintett ingatlanok tulajdonosainak, 

bérlőinek, használóinak a legközelebbi, a járat által érintett útvonal mellett, a Szolgáltatóval 

egyeztetett helyre kell kikészítenie. 
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2. számú melléklet19 

 

A gazdálkodó szervezetek által fizetendő minimális hulladékmennyiségek 

 

A szerződés megkötéséig minden kötelezett 240 l/hét mennyiséget tartozik számla ellenében 

együtt megfizetni. 

A szerződéskötés során a Közszolgáltató a jelen szerződés III. fejezet előírásai szerint jár el. 

Minden egyéb hulladék (rendszeres vagy alkalmi) elszállítási és elhelyezési kötelezettsége 

alól a szóban forgó szerződés nem mentesít (veszélyes hulladék, folyékony hulladék, bontási 

anyagok, speciálisan a tevékenységi körből származó hulladékok, stb.). 

 

 

                                                 
19 Módosította a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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3.számú melléklet20 

 

A HULLADÉK KIHELYEZÉSE SORÁN HASZNÁLHATÓ GYŰJTŐEDÉNYEK 

 

50 l-s gyűjtőedény 

60 l-s gyűjtőedény 

80 l-s gyűjtőedény 

110-120 l-s gyűjtőedény 

140 l-s gyűjtőedény 

240 l-s gyűjtőedény 

660 l-s gyűjtőedény21 

740 l-s gyűjtőedény 

1100 l-s gyűjtőedény 

2500 l-es gyűjtőedény 

4000 l-es gyűjtőedény 

5 m3 gyűjtőkonténer (lakótelepeken) 

Jelzett zsák (kiegészítőként, vagy függetlenül, a Közszolgáltatóval történt szerződés szerint.) 

 

Az egyedi szerződéskötés során a szerződő fél körülményei által meghatározott gyűjtőedényt 

a Közszolgáltató térítés ellenében biztosítani köteles.  Kivételt képeznek a társasházak és a 

lakótelepek, ahol a gyűjtőedényt a Közszolgáltató a hulladékkezelési díj ellenében biztosítja, 

karbantartja, tisztítja, cseréli mindaddig, amíg a szerződő fél azt rendeltetésszerűen használja. 

Az eltérő használat következtében jelentkező anyagi kárát a Közszolgáltató a Ptk. előírásai 

szerint követelheti szerződő partnerétől. 

 

 

                                                 
20 Módosította a 13/2006. (I.24) Kt. sz. határozat 
21 Kiegészítette a 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. 
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4.számú melléklet22 

 

A hulladékszállítás egységnyi díjtételei 

 

I. Lakossági díjfizetés esetén 

 

1. Ha a gyűjtőedényt a tulajdonos biztosítja 

 

Térfogat  egységnyi díj    havi díj 

liter   Ft/ ürítés     Ft 

 

50            105      453 

60            126      545 

80            167      723 

120            250                           1084 

240            501               2169 

 

 

2.  Ha a gyűjtőedényt a közszolgáltató biztosítja 

 

Térfogat egységnyi díj           havi díj 

liter  Ft/ ürítés     Ft 

660                   1537                                                              6671 

770              1767      7669 

1100              2456               10659 

2500             5394               23408 

4000             8524               36994 

5000           10611               46052 

 

1 laza m3 hulladék kezelési díja 2087 Ft 

 

 

3. A szolgáltató által jelzett zsák ára 

 

35 literes  97 Ft/db 

70 literes       178 Ft/db 

 

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.” 

 

II. Vállalkozói, intézményi díjfizetés esetében 

 

 

1. Ha a gyűjtőedényt a tulajdonos biztosítja 

 

                                                 
22 Módosította 394/2004. (XII. 14.) Kt. sz. határozat. Ezt módosította a 13/2006. (I.24)  Kt. sz. határozat. 
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Térfogat egységnyi díj havi díj 

Liter Ft/ürítés Ft 

  50  111   481 

  60  133   578 

  80  177   768 

120  265 1152 

240  531 2304 

 

 

 

 2. ha a gyűjtőedényt a közszolgáltató biztosítja 

 

Térfogat egységnyi díj (különdíjjal együtt) havi díj 

Liter Ft/ürítés Ft 

  660 1637   7105 

  770 1880   8159 

1100 2609 11323 

2500 5820 25259 

4000 9132 39633 

5000 11340 49216 

 

1 laza m3 kezelési díja: 2208 Ft 

 

 3. A szolgáltató által jelzett zsák ára 

 

35 literes 101 Ft/db 

70 literes 190 Ft/db 

 

 

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
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5. sz. melléklet23 

 

 

A Megrendelő a beazonosíthatatlan tulajdonosok által a közterületre kirakott háztartási szilárd 

hulladékok járatidőben és az azon kívüli, heti egy alkalommal történő kezeléséért, valamint a 

szelektív hulladékkezeléséért és az 1.9. pontban részletezett lomtalanításokért a 

Közszolgáltatónak éves szinten átalánydíjas keretet biztosít, melyet az éves egységár 

megállapítással egyidejűleg határoz meg. 

Ez az összeg 2006. évben 73 M Ft, mely havi egyenlő részletekben kerül kifizetésre, 

amennyiben a tárgyhavi hulladékkezeléssel kapcsolatban a Megrendelő részéről felmerülő 

jogos minőségi kifogás ezt nem teszi indokolatlanná.” 

 

 

                                                 
23 Módosította a 87/2006. (IV.25.) Kt. sz. határozat. 
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6. sz. melléklet 

Gyűjtési járatok jegyzéke 

a) Gyűjtési járatok: 

 

Hétfő: 

 

Hév állomás és környéke:     Időpontja: 8 órától 13 óráig 

Acél u, Aradi u, Árpád u, Attila u, Csabagyöngye u, dr., Nagy Lajos u, Mathiász u, Muskotály 

u, Othelló, Őrtorony u, Romai sánc u, Romai temető u, Szabadkai u, Szatmári u, Tómellék u, 

Vitéz u, Vasúti villasor (Szatmári)  

 

Pismány felső:                          Időpontja: 6 órától 11 óráig 

Cseresznyés u, (Tátika) Vándor u, Hód u, Gomba felső u, Csiperke u, Lepke u, Nyuszt u, Szél 

u, Ölyv u, Pálma u, Szajkó u, Táltos u, Csíz u, Panoráma u, Tambura u, Nyílhegy u, Vessző u, 

Tarsoly u, Tegez u felső  (Sarkantyú), Barackos u (Tátika),  Patron u, Haraszt u, Pázsit u, 

Ösvény u, Róka u, Búzavirág u, Bokréta u, Kikerics u, Vadőr u, Erdész u,  

 

Pismány alsó:                           Időpont: 10 órától 16 óráig 

Almás u, Árok u, Balázs Á u, Barackos u (Tátika), Bor u, Boróka u, Borz u, Csend u, 

Cseresznyés u (Tátika), Csermely u, Diófa u, Egres u (Oviz), Eper u, Eső u, Felhő u, Fenyő u, 

Fogoly u, Hangya u, Harangvirág u, Ibolya u, Inda u, Jázmin u, Jegenye u, Kilátó u, Kökény 

u, Kömény u, Körte u, Lejtő u, Málna u, Margaréta u, Meggyfa köz, Meggyfa u, Mirtusz u, 

Must köz, Napossétény, Oviz u, Páfrány u, Pillangó u, Pismány u, Rekettye u, Remény u, 

Ribizli u, Rövid u, Sáska u, Szamóca u, Szüret u, Tábor u, Tátika u, Tücsök u, Vadrózsa u, 

Vadvirág u, Vargánya u, Vörösgyűrű sétány alsó, Zivatar u, Szúnyog u, Zöld u,  

 

Papsziget:                               Időpontja: 11 órától 13 óráig 

Papszigeti u, Dereglye u, Árboc u, Szöcske u, Vidra u, Horgony u, Sellő u, Derecskei u, 

Dunakanyar sétány,  

 

Petyina:                                   Időpontja: 7 órától 10 óráig 

Barackvirág u, Völgy u, Bérc u, Sólyom u, Kankalin u, Petyina u, Csalogány u, Rigó u, 

Boldog u, Kócsag u,  

 

Püspökmajori lakótelep  1,1 m3 konténer   Időpontja: 5 órától 12 óráig 

 

Rózsa kert lakótelep 1,1 m3 konténer          Időpontja: 8 órától 12 óráig 

 

Füzespark lakótelep 1,1 m3 konténer          Időpontja: 13 órától 15 óráig 

 

Vasvári lakótelep 1,1 m3 konténer               Időpontja: 13 órától 15 óráig 

 

Rózsa-köz   lktp  5m3 9db, 4m3 1db             Időpontja:  13 órától 15 óráig 
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Kedd:   

 

Hév állomás és környéke:   Időpontja: 10 órától 14óráig 

 

Ászok u, Aszú u, Harmat u, Kövidinka u, Nagybányai u, Nagyváradi u, Pipacs u, Pomázi u, 

Szofrics u, Vasúti villasor (Szatmári),  

 

Belváros és Vasvári  P. u. és környéke      Időpontja: 5 órától 15 óráig 

 

Ábrányi u, Ady Endre u (11-es), Alsóduna köz, Áprili tér, Arzén u, Arany J u, Bajcsy 

Zsilinszky u, Barackos köz, Batthyányi u, Bem J u, Bogdányi u, Bükköspart belső, Céh u, 

Darupiac,  Dézsma u, Dobozi u, Dodola u. Dumtsa J u, Dumár u, Dunakanyar krt (jobb), 

Dunakorzó, Egres u (belső), Fő tér, Fulcó Deák u, Gyík u, Halász u, Hold u, Ilosvay u, Iskola 

u, Jókai M u, Kanonok u, Kossuth L u, Kölcsey u, Kucsera u, Lövész u, Mandula u, Marx tér, 

Mogyoró u, Paprikabíró u, Pátriárka u, Péter P u,  Petőfi u, Rákóczi u, Rév u, Stéger köz (1,1 

m3 konténer), Szerb u, Sziget u. Temető u, Tinódi u, Tiszteletes u, Toldi köz, Ulcisia köz, 

Vörösmarty u, Zenta u, Martinovits u,  Szent István u, Vasvári u, Deák F u, Templom u, Íjász 

u, Pipiske u, Galamb u, Fürj u, Kertész u,Kisfaludy u,Fürdő u,Hajós u,Lövész utca. 

  

Belváros: (Szamárhegy és környéke) Időpontja: 7 órától 12 óráig 

 

Bartók B u, Angyal u, Bercsényi u, Csillag köz, Csillag u, Dalmát u, Futó u, Görög u, 

Gőzhajó u, Hunyadi u, Iskola u, Janicsár u, Kapás köz, Kassai u, Kígyó u, Kör u, Rab Rábi 

tér, Sánc köz, Zrínyi u, Püspök sor, Horgony u, Kmetty tér, Pásztor köz, Munkácsi M u, 

Sáncköz, Római várkert, 

 

Egyéb keskeny utcák:             Időpontja: 13 órától 15 óráig 

 

Percel M. u, Szegedi u és jobbra Bükköspart, Jobbágy u, Bánáti u, Boromissza u, Apáti u, 

Rezeda u, Fürj u, Sármány u, Szélkerék köz, Bolygó u, Pataksor, Folyondár u, Otelló udvar 

 

Bükköspart (Kovács L u. és környéke) Időpontja: 7 órától 13 óráig  

 

Kovács L u, Lehel u, Lehel köz, Lévai u, Tavasz u, Vajda u, Vásárhelyi u, Virág u, Tűzvirág 

u, Bükköspart (jobb és baloldal), József A u (János u),  

 

Pannónia telep     Időpontja: 6 órától 12 óráig  

 

Dózsa Gy  u. Gyöngyvirág u, Honvéd u, Irányi D u, Levendula u, Liliom u, Móricz Zs u, 

Müller u, Muskátli u, Pannónia u, Patak u, Rózsa u, Stromfeld u, Telep u, Wolf G u, 

 

Tyúkos dűlő      Időpontja: 6 órától 11 óráig 
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Áfonya u, Berkenye u, Várkonyi u, Szalonka u, Akácfa u, Berek u, Csóka u, Szirom u alsó, 

Hajnal u, Alkony u, Kada u, Pirkadat u, Fecske u, Szilfa u alsó, Kakukk u, Gesztenye u, Fűzfa 

u, Mókus u, 

 

Nefelejcs u. 4  m3  

Puskin u. 4 m3 

Szentlászlói u. 162  2,5 m3 

 

Szerda 

 

Lászlótelep, Izbég     Időpontja:  7 órától 13 óráig 

 

Kálvária u, Dália u, Török u, Klapka u, Damjanich u, Álmos u, Avar u, Bimbó u, Dália u, 

Botond u, Előd u, Deli A u, Festő u, Huba u, János u, Szegfű u, Kun u, Katona J u, 

Ljubojevits u, Ősz u, Sas u, Szobrász u, Szentlászlói u, Tilinkó u, Zúzmara u, Tél , György u, 

József A (kifele),  

Dömörkapu (1,1 m3) 

Szarvashegy, Tegez alsó   Időpontja 6 órától 10 óráig 

 

Fészek u, Füves u, Gyurgyalag u, Horhos u, Sarkantyú u, Tegez u (alsó), Túzok u, Vadőr u, 

Villám u (alsó), Forrás u, Vanília u, Kaptató u, Dombalja u, Ezerjófű u, Rozmaring u, Borsika 

u, Galóca u, Muflon u, Szarvashegyi u. Csányi u, Sikló u, Vaddisznó u, Nyest u, Pinty u, 

Tiszafa u, Tuja u,  

 

Boldogtanya     Időpontja: 11 órától 14 óráig 

 

Boldogtanyai u, Erdősor, Bagoly u, Medve u, Gerle u, Gyopár u, Nyúl u, Vadász u, Kikelet u, 

Őz u, Tölgy u (alsó), Galagonya u, Fülemüle u, Szirt u, Holló u, Irtás u, Rét u, Szivárvány u, 

Farkas u, 

 

Dunakorzó 19-21  4m3 

Ady E u  46  2,5m3 

 

Csütörtök 

 

Csicserkó, 11-es Főút és környéke  Időpontja: 7 órától 14 óráig 

 

Ady E u (Pap sziget-Határcsárda), Anna u,  Barackos u (egyirányú), Daru u, Dunakanyar krt, 

Egres u, Hegyalja u, Hóvirág u, Kisforrás u, Nap u, Pacsirta u, Seregély u, Pásztor u, Puskin 

u, Repkény u, Szélkerék u, Sztaravodai u, Törökvölgyi u, Tulipán u, Vasvári u, Zilah u, 

Kavics u, Csicserkó u, Szűcs J. u, Kadarka u, Mester u, Zimmer u, Kékes u, Czotter A u, Fény 

u, Fiastyúk u, Üstökös u, Orgona u,  
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Péntek 

 

Püspökmajori lakótelep  1,1 m3 konténer   Időpontja: 5 órától 12 óráig 

 

Rózsa kert lakótelep 1,1 m3 konténer          Időpontja: 8 órától 12 óráig 

 

Füzespark lakótelep 1,1 m3 konténer          Időpontja: 13 órától 15 óráig 

 

Vasvári lakótelep 1,1 m3 konténer              Időpontja: 13 órától 15 óráig 

 

Rózsa –köz lktp 5m3 9db, 4m3 1db 

 

b) Beazonosíthatatlan eredetű háztartási szilárd és ahhoz hasonló jellegű hulladékok 

      gyűjtőjáratai a város teljes területén: 

 

Minden héten csütörtök 06 órától 14 óráig 
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7.számú melléklet 

 

Díjhátralék keletkezése, eljárásmenet 

 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék 

adók módjára behajtható köztartozás.  

A behajthatóság érdekében: 

1. A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az 

ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak 

teljesítésére. 

2. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot 

követően a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralékot a 

települési önkormányzattól igényelheti. 

3. A szabályosan benyújtott igénylés alapján a települési önkormányzat jegyzője a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült 

költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot a települési önkormányzat nyolc 

napon belül átutalja a közszolgáltatónak. Ha a köztartozás behajthatatlan, a települési 

önkormányzat - a feladathoz kötött állami támogatás terhére - a behajthatatlanság tényének 

megállapítását követő nyolc napon belül megtéríti a díjhátralékot a közszolgáltató részére. 

4. A közszolgáltató azon szerződéskötésre kötelezettek listáját a Megrendelőnek intézkedésre 

átadja, akik a kétszeri tértivevényes felszólítása után sem kötnek vele szerződést. 
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8. számú melléklet24 

 

A hulladékudvarban történő lomok átvétele 

 

 

A Városi Szolgáltató Rt. által kialakított hulladékudvarban ingyenesen megtörténik a 

beszállított lomok átvétele, ezenkívül magánszemélyektől  a Városi Szolgáltató Rt. területén  

kedvezményes áron átveszi a  beszállított sittet max. 1 m3 térfogatig.  

 

                                                 

 

                                                 
24  Kiegészítette a 13/2006. (I.24.) Kt. sz. határozat. 

 


