
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2011.(III. 21.) önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről 
 
1 2 3Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-
ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

1. § 
 

4 5(1) A rendelet hatálya Kistarcsa Város közigazgatási területére terjed ki. A 
6hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont közigazgatási területek jegyzékét az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
7 8(2) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik a hulladékról szóló magasabb 
szintű jogszabály szerint 9ingatlanhasználónak (a továbbiakban: 10ingatlanhasználó) 
minősülnek. 
 
1112(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) a 
hulladékról szóló törvényben meghatározott hulladék típusokra terjed ki. 
 
13 1415 16 17(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást – az Önkormányzattal 
megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 
69.) és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 
6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz.) tagságával működő konzorcium, mint 
közszolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) végzi. 

                                              
1 Módosította a 47/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet bevezetője 
2 Módosította a 13/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet bevezetője 
3 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet bevezetője 
4 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 
5 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 
6 Módosította a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 7.§-a 
7 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 
8 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 
9 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. § 
10 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. § 
11 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése 
12 Módosította a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése 
13 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése 
14 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése 
15 Módosította a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése 
16 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 
17 Módosította a 4/2021. (I. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a 



181920(5) A Szolgáltató az általa a településen összegyűjtött és elszállított települési szilárd 
hulladékot (továbbiakban: TSZH), elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékot és a 
zöldhulladékot, az alábbi hulladékkezelő központokba szállítja: 
- Nógrádmarcal Hulladékkezelő központ: 095/8 hrsz.; 0111/6 hrsz. 
- Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő központ: 0115/2 hrsz. 
 
21 2223(6)  
 
 

2. § 
 

24(1) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a 
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme, továbbá a lakosságnál 
keletkező, hasznosítható hulladékok minél nagyobb arányú szelektív begyűjtése. 
 
(2) A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás 
kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 
 
(3) Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon – 
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 
 
 

3. § 
 

25 26(1) Az 27ingatlanhasználó a vonatkozó magasabb rendű jogszabályokban és a jelen 
rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a közszolgáltatást.  
 
28 29(2) Ingatlanhasználó köteles betartani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos előírásokat és eleget tenni közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének. 
 
 

Adatkezelés 
30 314. § 

Az ingatlanhasználó köteles megadni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel 
összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítéséhez, valamint az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes 
adatokat (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím). 

                                              
18 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése 
19 Módosította a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése 
20 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 
21 Kiegészítette a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 
22 Módosította a 20/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
23 Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
24 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése 
25 Módosította az 55/2011. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése 
26 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 
27 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
28 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 
29 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
30 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 9.§ a) bekezdése 
31 Módosította a 24/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 



 
 

A közszolgáltatási szerződés 
325. § 

 
 

A közszolgáltatás szüneteltetése 
6. §33 34 

 
35 36 37 38 39(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését előre, írásban kérheti a 
Szolgáltatótól abban az esetben, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó ideig, de legfeljebb 
tárgyév végéig (december 31.) nem kívánja használni. A szüneteltetési kérelmet minden 
évben meg kell újítani, amennyiben folyamatos szüneteltetést igényel az ingatlanhasználó. 
 
40 41(2) A szüneteltetési kérelem a Szolgáltató által e célra rendszeresített Adatbejelentő lapon 
nyújtható be a Szolgáltatónak 2 darab közüzemi – víz és villany – számla másolatával együtt, 
amely az ingatlan lakatlanságát hivatott igazolni. A szüneteltetés időtartamára az 
ingatlanhasználó mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. 
 
42 43(3) A szüneteltetési kérelmet az Adatbejelentő lapon rögzített időponttól fogadja el 
Szolgáltató. Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy az ingatlanhasználó a szüneteltetésre 
nem jogosult, úgy a szerződött gyűjtőedénynek megfelelő díjat a szüneteltetés kezdő 
dátumától visszamenőleg megfizetni köteles. 
 
44 45(4) A Szolgáltató bírálja el minden esetben a szüneteltetési kérelmet. 
 
 
46 4748(5) Időlegesen használt ingatlanok esetében nincs lehetőség részleges szüneteltetésre. 
 
(6) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt a 49hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
hatálya alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a Szolgáltató a hulladékot köteles 
elszállítani. Az ingatlant – ellenkező tartalmú kérelem hiányában – ettől a naptól lakottnak 
kell tekinteni, amelyről az ingatlanhasználót a Szolgáltató értesíti. Az ingatlanhasználó a 
hulladék kihelyezésének napjától köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni.” 

                                              
32 Hatályon kívül helyezte a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 11.§ a) pontja 
33 Kiegészítette a 8/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (3) bekezdése 
34 Kiegészítette a 47/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
35 Módosította a 47/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
36 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
37 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése 
38 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
39 Módosította a 20/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1.  §-a. 
40 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
41 Módosította a 20/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 
42 Módosította a 19/2017. (V. 25.Ö önkormányzati rendelet 3. §-a 
43 Módosította a 20/2019. (VI. 27.) önkormányzati  rendelet 1. §-a. 
44 Hatályon kívül helyezte a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 11. § b) pontja 
45 Módosította a 24/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 
46 Kiegészítette az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 
47 Módosította a 24/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 
48 Hatályon kívül helyezte a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 11. § b) pontja 
49 Módosította a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 7.§-a 



 
 

II. fejezet 
A közszolgáltatás ellátásának rendje 

7. § 
 

50(1) A Szolgáltató a TSZH begyűjtéséről legalább heti egy alkalommal, a honlapján és 
hirdetményeiben meghatározott napon köteles gondoskodni és az ingatlanhasználó a 
közszolgáltatást igénybe venni.  
 
51(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlanhasználót írásban 
vagy hirdetmény közzététele útján köteles tájékoztatni. A TSZH begyűjtésének, 
elszállításának rendjét, területi és időbeli megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
52 53 5455 5657(3) A szelektív hulladékgyűjtés a Szolgáltató által rendszeresített és a 
lakosság által a Szolgáltatótól megvásárolható szelektív hulladékgyűjtő zsák vagy 
bármilyen egyéb a lakosság által használt átlátszó zsák alkalmazása mellett történik.  
Szállítása kéthetente 1-1 alkalommal, a település északi (a HÉV vonalától Csömör felé 
eső) és déli (a HÉV vonalától Nagytarcsa felé eső) részén különböző, a Szolgáltató 
által meghatározott napokon történik. Az üveg hulladék gyűjtőkonténerek ürítése 
telítettség függvényében, a Szolgáltató által meghatározott napokon történik. A háztól 
való szelektív hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és 
időpont), a Szolgáltatótól megvásárolható zsák díját és értékesítési helyszíneit a 
Szolgáltató köteles meghatározni és arról az ingatlanhasználókat változás esetén is 
értesíteni. 
 
58 5960(3a) A zöldhulladék szállítása április 1-től november 30-ig terjedő időszakban a 
Szolgáltató honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon és gyakorisággal 
történik. A zöldhulladékok körébe tartozó hulladékokról a Szolgáltató külön 
hirdetményben ad tájékoztatást. A zöldhulladék gyűjtés, a Szolgáltató által 
rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, 110 liter űrtartalmú 
zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával vagy edényben történik. Egy ingatlan 
esetében, a kijelölt gyűjtési héten, legfeljebb 10 db zöldhulladék gyűjtő zsák 
helyezhető a közterületre. A zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsákok gyűjtési alkalom 
szerinti éves mennyiségét a Szolgáltató tárgyév március 15. napjáig átadja az 
Önkormányzatnak, aki biztosítja azt, hogy a lakosság ezen zsákokhoz hozzájusson. 
 

                                              
50 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
51 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
52 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (10) bekezdése 
53 Módosította a 13/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
54 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 
55 Módosította a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése 
56 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
57 Módosította a 10/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 
58 Kiegészítette a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 
59 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
60 Módosította a 10/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 



61 62(3b) A biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásán felül kötegelt 
elszállítás is biztosított. A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett 
zöldhulladék nem ömlesztve, hanem legalább egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az 
összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 100 cm, és a 
kihelyezett mennyiség össztérfogata maximum 1 m3 lehet. 
 
63 64(4) A TSZH és szelektív hulladék és az üveg hulladék elszállításának rendjét az 
Önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá. 
 
65(5) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a 
Szolgáltató az 66ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban, vagy hirdetmény 
útján köteles tájékoztatni. 
 
676869(6) Azon 70ingatlanhasználó, aki közterületen közterület-használati hatósági 
szerződés alapján olyan elárusító, közszolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy 
kíván folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó TSZH 
keletkezésével jár, köteles azt a Szolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő 
tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjára, valamint a keletkező hulladék fajtájára, 
valamint összetételére és mennyiségére figyelemmel a TSZH kezelésére szerződést kötni. 
 

8. §71 72 
 

73 74 75(1) A TSZH gyűjtése során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók 
használhatók: 

a) 60 literes szabványos tároló, megengedett hulladékmennyiség: 15 kg; 
b) 80 literes szabványos tároló, megengedett hulladékmennyiség: 20 kg; 
c) 110-120 literes szabványos tároló, megengedett hulladékmennyiség: 30 kg; 
d) 240 literes szabványos tároló, megengedett hulladékmennyiség: 60 kg; 
e) 1100 literes szabványos tároló, megengedett hulladékmennyiség: 275 kg 

(továbbiakban: a.)-e.) együtt: gyűjtőedény); 
f) a közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott 

hulladékgyűjtő zsák (köztisztasági zsák). 
 
767778 7980(2) A szelektív hulladék a Szolgáltató által rendszeresített és a lakosság által a 
Szolgáltatótól megvásárolható szelektív hulladékgyűjtő zsákban vagy bármilyen egyéb a 

                                              
61 Kiegészítette a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 
62 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
63 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (11) bekezdése 
64 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése 
65 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (8) bekezdése 
66 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
67 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (9) bekezdése 
68 Módosította a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 3.§-a 
69 Módosította a 20/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
70 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
71 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (19) bekezdése 
72 Kiegészítette az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése 
73 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (12) bekezdése 
74 Módosította 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése 
75 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 
76 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (14) bekezdése 
77 Módosította a 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése 



lakosság által használt átlátszó zsákban (továbbiakban együtt: Szelektív hulladék zsák) 
gyűjthető. 
 
(2a) Az üveg hulladék elhelyezésére az alábbi 5 helyszínen telepített hulladékgyűjtő ponton 
van lehetőség: 
- Rákóczi krt. – Thököly u. parkoló (Zsófialigeti HÉV-állomás); 
- Hunyadi u. – Arany János u. (piactér); 
- Síp u. – Sportpálya; 
- Fenyves u. – Raktár krt.; 
- Ifjúság tér. 
 
818283(2b) A zöldhulladék – a kötegelt ágak, gallyak kivételével – a Szolgáltató által 
biztosított, térítés ellenében megvásárolható zsákban (továbbiakban: Zöldhulladék zsák) 
gyűjthető. 
 
8485(3) A családi házas övezetben a TSZH szállítás rendeltetési egységenként hetente egyszeri 
alkalommal történik. Az edény méretét meghaladó hulladék-mennyiséget a Szolgáltató csak 
az általa biztosított, erre a célra rendszeresített köztisztasági zsákban szállítja el. Ha az 
ingatlan valamelyik rendeltetési egységében üzleti, vállalkozói tevékenység folyik, erre az 
egységre a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok irányadóak. 
 
868788(4) A 60 literes gyűjtőedény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadására 
irányuló kérelem a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be az 
Önkormányzathoz. A hatósági bizonyítványt a polgármester állítja ki. 
 
8990 91(5) Telepszerű többszintes beépítés esetén a szelektív hulladékok az épületekhez 
tartozóan kialakított hulladéktárolóban, a Szolgáltató által meghatározott gyűjtőedényben 
gyűjthetőek. 
 
92(6) Amennyiben a meglévő külterületi házas ingatlan övezetben TSZH szállítás történik, a 
Szolgáltató a hulladékot csak akkor szállítja el, ha azt az 93ingatlanhasználó a Szolgáltatótól 
vásárolt 94köztisztasági zsákban gyűjtötte össze és helyezte ki. 
 

                                                                                                                                             
78 Módosította a 26/2016. (X. 27.) számú önkormányzati rendelet 1.§-a 
79 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 
80 Módosította a 10/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
81 Kiegészítette a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 
82 Hatályon kívül helyezte a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 11. § c) pontja 
83 Módosította a 20/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
84 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (13) bekezdése 
85 Módosította a 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése 
86 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (15) bekezdése 
87 Hatályon kívül helyezte a 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése 
88 Módosította a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése 
89 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (17) bekezdése 
90 Módosította a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 
91 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése 
92 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (16) bekezdése 
93 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
94 Módosította a 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése 



95(7) Nem a háztartásokban keletkező, de a háztartási hulladékkal – TSZH-val - együtt 
kezelhető hulladék esetében a szükséges tárolóedény fajtáját, mennyiségét a Szolgáltató 
határozza meg a tevékenységre kötött szerződésben. A gyűjtés gyakoriságát a szerződésben 
kell meghatározni, de abban az esetben, ha az elszállítandó hulladék bomló, szerves anyagot 
is tartalmaz, a szállítás gyakorisága heti egyszeri alkalomnál ritkább nem lehet. 
 
969798(8) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználónak, a gyűjtőedény 
használójának a feladata. 
 
99(9) 
 
(10) Az 100ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a 
Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó 
mennyiségű TSZH keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az 
101ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott 
mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, 
vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas 102köztisztasági zsákot az 
103ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj 
megfizetése ellenében teljesíteni. 
 
104105(11) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem 
alkalmilag haladja meg a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy a szabványos gyűjtőedénybe nem fér 
bele, de háztartási hulladék, akkor a többlet TSZH-t az ingatlanhasználó a Szolgáltatótól 
vásárolt, jelzéssel ellátott köztisztasági zsákba teheti. A zsák ára tartalmazza az elszállítás és 
hulladékkezelés teljes díját.” 
 
(12) A gyűjtőedények kiürítése közben kihulló háztartási és egyéb szilárd hulladék 
eltakarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni az ürítéssel egyidejűleg. 
 
(13) Amennyiben a gyűjtőedény tárolása közterületen történik, a gyűjtőedényt használó 
106ingatlanhasználó (társasháznál a gondnok, házmester, közös képviselő, stb.) köteles a 
tárolóhelyet és annak környékét rendben tartani. 
 
107 108109(14) 
 
 

III. fejezet 
                                              
95 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (18) bekezdése 
96 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése 
97 Módosította a 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése 
98 Módosította a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 
99 Hatályon kívül helyezte a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja. 
100 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
101 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
102 Módosította a 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 4.§ (8) bekezdése 
103 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
104 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése 
105 Módosította a 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 4.§ (9) bekezdése 
106 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
107 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (20) bekezdése 
108 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése 
109 Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § a) bekezdése 



Az 110ingatlanhasználók jogai és kötelezettségei 
9. §111 

 
112(1) Az 113ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás 
igénybevételére: az ingatlanán keletkező TSZH e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a 
Szolgáltatónak történő átadására. 
 
114 115 116(2) A TSZH-t, a szelektív hulladékot, valamint a zöld hulladékot a Szolgáltató által 
meghatározott szállítási napokon elszállítás céljából a Szolgáltató rendelkezésére kell 
bocsátani. 
 
117(3) Az 118ingatlanhasználó a TSZH gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező 
hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az 
a hulladékszállítás során a Szolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne 
veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 
 
119(4) A gyűjtőedény mellé TSZH-t elhelyezni csak a Szolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott 
zsákban lehet. 
 
120121(5) A szelektív hulladék zsákba csak a Szolgáltató külön tájékoztatójában szereplő 
hulladékok helyezhetőek. 
 
122 123 124 125(6) A TSZH gyűjtőedény, a köztisztasági zsák, a Szelektív hulladék és 
Zöldhulladék zsák a szállítást megelőző nap 1800 órától, a szállítás napján legkésőbb 600 óráig 
helyezhető ki, és a szállítás napján 1800 óráig tartható közterületen. A zsák csak megfelelően 
bekötve helyezhető ki a közterületre. 
 
126 127128129130(7)  
 
131 132 133134(8)Ha a Szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a gyűjtőedényekben vagy a 
zsákokban a (7) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a 
                                              
110 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
111 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (29) és (31) bekezdése 
112 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (22) bekezdése 
113 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
114 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (21) bekezdése 
115 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 
116 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése 
117 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (23) bekezdése 
118 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
119 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (24) bekezdése 
120 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (27) bekezdése 
121 Módosította 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése 
122 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (25) bekezdése 
123 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 
124 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése 
125 Módosította a 20/2018. (Vi. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése 
126 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (26) bekezdése 
127 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése 
128 Módosított a 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése 
129 Módosította a 20/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 
130 Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § b) bekezdése 
131 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (28) bekezdése 



kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével 
értesíti az 135ingatlanhasználót. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az 
136ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 
 
137(9)  
 
138(10) Ha a TSZH gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben 
összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az 
elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét – emiatt a gyűjtőedényt az előírt 
módon kiüríteni nem lehet –, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a 
ki nem üríthető TSZH gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni. 
 
139(11) A TSZH gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell 
tisztítani és fertőtleníteni. A TSZH gyűjtőedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése a 
használójának feladata. 
 
140(12) A TSZH gyűjtőedényen fel kell tüntetni a használó címét. 
 
141 142143(13) A kihelyezett TSZH gyűjtőedény és a szelektív hulladék zsák nem 
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset 
vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 
144(14) Tilos a TSZH, valamint üveg hulladék gyűjtőedények környékét, megközelítési 
útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a 
gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza. 
 
145(15)  
 
146147 148(16) Ingatlanhasználó az esetleges panaszaival kapcsolatban valós és jóhiszemű 
tényeket köteles közölni. 
 
149(17) Ingatlanhasználó jogosult a Zöld Híd Programhoz tartozó hulladékgazdálkodási 
létesítményeket munkabiztonsági, közegészségügyi szabályok betartása melletti, előzetesen 
egyeztetett időpontban díjmentesen meglátogatni. 

                                                                                                                                             
132 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése 
133 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése 
134 Módosította a 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése 
135 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
136 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
137 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése 
138 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése 
139 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése 
140 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése 
141 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (30) bekezdése 
142 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése 
143 Módosította a 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 5.§ (5) bekezdése 
144 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdése 
145 Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § c) bekezdése 
146 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdése 
147 Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (a) bekezdése 
148 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése 
149 Kiegészítette a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése 



 
150(18) Egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatások igénybevételére csak az az 
ingatlanhasználó jogosult, aki a közszolgáltatási díját megfizette és ezt igazolni tudja. 
 
151(19) Az ingatlanhasználónak joga, hogy családi, egészségügyi okok miatt kialakult 
esetleges díjhátralékának rendezése ügyében részletfizetési kérelmet nyújtson be a Koordináló 
szerv részére. 
 
152(20) Az ingatlanhasználó jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatosan 
javaslatot, észrevételt tenni, és arra érdemi tájékoztatást kapni. 
 
 

IV. fejezet 
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 
10. § 

 
153154155(1) A Szolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a vonatkozó jogszabálynak 
és a keresletnek megfelelő darabszámú, köztisztasági (többlet hulladék) zsák, valamint 
„Szelektív hulladék” zsák álljon az ingatlanhasználó rendelkezésére.  
 
156(2) 
 
(3) A Szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. 
 
157(4) Amennyiben a gyűjtőedény megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, erről 
a Közszolgáltató az erre alkalmas értesítőn az ingatlanhasználót köteles értesíteni, és 
gondoskodni az edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges, a 
cseréjéről. 
 
158(5) Amennyiben a gyűjtőedény megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, és 
erről a Szolgáltató az ingatlanhasználót nem tájékoztatta, de az ingatlanhasználó 48 órán belül 
panaszt tesz, úgy a Szolgáltató köteles a helyszínen kivizsgálni a panaszt. A panasz pozitív 
elbírálása esetén a Szolgáltató gondoskodik az edényzet saját költségén történő 
megjavításáról, ha az nem lehetséges, a cseréjéről. Amennyiben az ingatlanhasználó hibájából 
történt a rongálódás a Szolgáltató köteles tájékoztatni az ingatlanhasználót az edényzet 
cseréjének szükségességéről. Az ezzel járó költségek viselése az ingatlanhasználót terheli. 
 
159 160 161(6) Szolgáltató évi egy alkalommal házhoz menő rendszerű lomtalanítást végez az 
általa meghatározott eljárásrendben, melynek keretében háztartásonként legfeljebb 2 m3 
                                              
150 Kiegészítette a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése 
151 Kiegészítette a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése 
152 Kiegészítette a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése 
153 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (32) bekezdése 
154 Módosította a 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése 
155 Módosította a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 
156 Hatályon kívül helyezte a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja. 
157 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 
158 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 
159 Módosította a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 



lomhulladék kerül átvételre. A lomhulladékok körébe tartozó hulladékokról a Szolgáltató 
külön hirdetményben ad tájékoztatást. Szolgáltató legalább évi egy alkalommal gondoskodik 
a településen keletkező elektronikai hulladékok díjmentes átvételének megszervezéséről.  
 
162 163 164(7) A lomtalanítás időpontját a Szolgáltató határozza meg, melyről előzetesen értesíti 
a lakosságot. A lomtalanítás előzetes igénybejelentés alapján történik. Az igénybejelentésre a 
Szolgáltató által meghatározott és közzétett módon és időpontban van lehetőség. 
 
165 166(8) A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett TSZH-t a jelen 
rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó 
telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat 
megtartó módon gondoskodni.167 
 
168169170(9) Szolgáltató két alkalommal, az Önkormányzattal egyeztetett időpontban biztosítja 
a karácsonyi fenyőfagyűjtést és elszállítást. A szállítás napjáról a Szolgáltató tájékoztatja az 
ingatlanhasználókat. 
 
171172173(10) A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási díjról szóló 
rendelet szerinti, e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljes körű ellátását igazoló teljesítésigazolást a polgármester állítja ki. 
 
174(11) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett 
változásokról a változás bekövetkezte előtt 15 nappal a Szolgáltató legalább a honlapján, és 
hirdetmény formájában tájékoztatást nyújt, melyről az Önkormányzatot külön is értesíti. 

 
 

V. fejezet 
A közszolgáltatás díja 

17511. § 
 

 
12. § 

 
176177(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, 
úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal/használóval egyetemlegesen 

                                                                                                                                             
160 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 
161 Módosította a 20/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 
162 Módosított a 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése 
163 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 
164 Módosította a 20/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 
165 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (33) bekezdése 
166 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a 
167 Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (b) bekezdése 
168 Módosította a 26/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése 
169 Módosította a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 
170 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése 
171 Kiegészítette a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 
172 Módosította a 20/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a 
173 Módosította a 4/2021. (I. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
174 Kiegészítette a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése 
175 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 9.§ b) bekezdése 



köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. 
Magánszemélyek esetén a Közszolgáltató által rendszeresített adatlappal, illetve a tulajdonjog 
szerzésére vonatkozó dokumentumokkal együtt lehet a változást bejelenteni. Közületek esetén 
a Közszolgáltató írásban köt közszolgáltatási szerződést. A változás bejelentésével 
egyidejűleg az új ingatlanhasználó és a Szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés 
létrejön. 
 
178(2) Az 179ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés (1) bekezdésben nem 
említett elemeiben bekövetkezett változást a Szolgáltatónak bejelenteni. A 
szerződésmódosítás a Szolgáltatónál írásban kezdeményezhető. 
 
180181182(3) Amennyiben az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé nem tesz bejelentést az 
igénybevétel helyéről, valamint a gyűjtőedény méretéről, úgy a Szolgáltató mindaddig 
jogosult ingatlanonként 1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési 
gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett másképpen nem nyilatkozik. 

 
 

18313. § 
 
 

18414. § 
 

 
A díjhátralék behajtása 

15. §185 
 
 

VI. fejezet 
Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 

16. § 186 
 

187188189(1) A közterületeken keletkező, közterületi hulladékgyűjtő edényben elhelyezett 
háztartási és egyéb szilárd hulladék, valamint a közterületen elhagyott hulladék begyűjtéséről 
az Önkormányzat a városüzemeltetési feladatokat ellátó Kistarcsai KÖFE Kft. útján 
gondoskodik. A Kistarcsai KÖFE Kft. által a közterületi hulladékgyűjtő edényekből és a 
közterületről összegyűjtött hulladék elszállításáról az Önkormányzat külön megbízás, vagy 

                                                                                                                                             
176 Módosította az 5/2014. (III. 27. ) önkormányzati rendelet 10. §-a 
177 Módosította a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. 
178 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 9.§ c) bekezdése 
179 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a 
180 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (65) bekezdése 
181 Módosította a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 5.§-a 
182 Módosította a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. 
183 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 9.§ d) bekezdése 
184 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 9.§ e) bekezdése 
185 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a 
186 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a 
187 Módosította a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a 
188 Módosította a 19/2017. (V: 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a 
189 Módosította a 20/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. 



szerződés keretében, a hulladék elszállítására engedéllyel rendelkező szervezet útján 
gondoskodik. 
 
190191(2) 

 
 

VII. fejezet 
192A háztartási hulladékhoz hasonló hulladék kezelésére vonatkozó előírások 

17. §193 194 
 
(1) Az egyéni vállalkozó természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet a tevékenysége során keletkező háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 
tekintetében köteles igénybe venni az e rendelet szerinti közszolgáltatást. 
 
195(2) 
 
196(3) 

 
VIII. fejezet197 198  

Kedvezményes díjfizetés199 200 
18. §201 

 
 

IX. fejezet 
Közigazgatási bírság202 

19. §203 204 205 206 
 
207208209(1) Aki e rendelet 7.§ (6) bekezdésében, 8.§ (8) bekezdésében, 8.§ (13) bekezdésében, 
9.§ (6) bekezdésében, 9.§ (11) bekezdésében, valamint 9.§ (14) bekezdésében foglaltakat 
megszegi, a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes magatartást tanúsít, és 
50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, 

                                              
190 Módosította a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a 
191 Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 9.§ f) bekezdése 
192 Módosította az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 13. §-a 
193 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 9. §-a 
194 Kiegészítette az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 13. §-a 
195 Hatályon kívül helyezte a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja. 
196 Hatályon kívül helyezte a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja. 
197 Módosította a 39/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a 
198 Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 11§ (3) bekezdésének (e) pontja 
199 Módosította a 47/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 
200 Hatályon kívül helyezte a 26/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
201 Módosította a 47/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 
202 Módosította a 30/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 
203 Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 10. §-a 
204 Módosította a 30/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése 
205 Módosította a 20/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése 
206 Kiegészítette a 20/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése 
207 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 9. §-a 
208 Módosította a 20/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. 
209 Módosította a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelt 4. §-a. 



jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
210(2) A közigazgatási és helyszíni bírsággal kapcsolatos eljárások során az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a közigazgatási 
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatására – átruházott 
hatáskörben – a jegyző jogosult. 
 
(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelet jogosult. 

 
 

Hatálybalépés211 
20. § 

 
(1) E rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Egyidejűleg a 7/2007. (II. 15.) számú, valamint a 15/2007. (III. 30.) számú önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 
 

Átmeneti rendelkezések 
20/A. § 212 213 

 
A Rendelet 1. § (4)-(6) bekezdésében, 6. § (1)-(3) bekezdésében, 7. § (1)-(3b) bekezdésében, 
8. § (1)-(2), (5) bekezdésében, 9. § (2), (6), (16)-(20) bekezdésében, 10. § (4)-(7), (9), (11) 
bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében foglaltakat 2017. május 1. napjától kell alkalmazni. 

 
Jogharmonizációs záradék 

21. § 
 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 

                                              
210 Módosította a 14/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
211 Kiegészítette a 47/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
212 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése 
213 Módosította a 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 10. §-a 



Kistarcsa Város területén hulladékszállítási menetrend  1. sz. melléklet 

Utcanevek: A - G Száll.nap Utcanevek: H - Ő Száll.nap 
Utcanevek:P - 
Zs Száll.nap. 

Akácvirág SZ Harangvirág CS Petőfi Sándor K 
Alig P Határ H-SZ Pozsonyi köz  K 
Andrássy K Heltai H Pozsonyi K 
Aradi  K Hév Állomás H Raktár krt. P 
Arany H Holló K Rákóczi krt. CS 
Árpád  K Homokdűlő CS Rét K 
Árpád vezér CS Honvéd SZ Rigómező K 
Attila CS Hunyadi H Rozmaring P 
Bagolyvár K Huszka Mihály SZ Rozsnyói K 
Balassi CS Ibolya CS Rózsa H 
Balczó István CS Ifjúság tér CS Sárkány P 
Baross Gábor H Iglói K Scheda Ferenc  CS 
Bartók Béla P Illés Bálint tér K Simándi József SZ 
Báthory SZ Iskola SZ Síp K 
Batthyány SZ Jókai K Sóderbánya P 
Béla SZ Kamilla P Sólyom K 
Bellus József SZ Kassai H Sport K 
Bem József H Kántor P Szabadság SZ 
Bercsényi SZ Kápolna H Szent László CS 
Berényi SZ Késmárki K Széchenyi SZ 
Bethlen Gábor K Kinizsi K Szigetvári K 
Bocskai K Király Andor SZ Táncsics Mihály SZ 
Boróka P Kolozsvári H Temesvári K 
Borostyán P Komáromi  K Terézia SZ 
Brassói H Kossuth Lajos SZ Thököly SZ 
Burillák Mihály CS Kölcsey Ferenc H dr. Tibold József SZ 
Csallóköz SZ Kőrösi Csoma SZ Toldi SZ 
Csömöri SZ Liget SZ Tó H 
Damjanich SZ Liliom CS Tulipán CS 
Deák Ferenc H Lőcsei H Tulipán köz CS 
Déryné CS Magyar K Tűzoltó H 
Diófa CS Malom H Ungvári CS 
Dobó Katica K Mária K Uzsoki K 
Dózsa György H Megyeri Margit SZ Új K 
Eperjesi SZ Mezsgye H Vadrózsa K 
Erdei K Mikes Kelemen SZ Vasút CS 
Fasor K Mikszáth Kálmán CS Váci Mihály K 
Fenyves P Mirtusz P Vágóhíd SZ 
Fitor Sándor CS Móra Ferenc CS Vereckei H 
Fonó H Móricz Zsigmond SZ Veres Péter K 
Füleki K Munkácsy Mihály H Völgy H 
Galagonya P Nagytarcsai Sz Zrínyi SZ 
Gárdonyi SZ Nyíltárok K Zsálya P 
Grassalkovich K Nyírfa SZ   
  Óvoda SZ   
  Ősz K   

 



214 215 216 2172182. sz. melléklet 
 

IGAZOLÁS IRÁNTI KÉRELEM 
60 literes hulladékgyűjtő edény igénybevételéhez 

 
Kérelmező 

neve: …………………………………………………………………………………. 

lakcíme: ……………………………………………………………………………… 

telefonszám: …………………………………………………………………………. 

szül. helye és ideje: …………….………., ………. év …..…….….. hónap …... nap 

anyja neve: …………………………………………………………………………… 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti címen található lakóingatlant 
egyedül és életvitelszerűen használom. A hatósági bizonyítvány kiadását a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdés b) pontja szerint biztosítható 60 literes hulladékgyűjtő 
edény igénybevételéhez kérem. 
 
Dátum: Kistarcsa, …………………….. 
 
 
 _____________________ 
 kérelmező 
 (aláírás) 
 
 
 
 
Tanú 1  Tanú 2  

Név:  Név:  

Szig. sz.:  Szig. sz.:  

Lakcím:  Lakcím:  
 
 
 
                                              
214 Módosította a 8/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 1§ (5) bekezdése 
215 Módosította az 55/2011. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1§ (37) bekezdése 
216 Módosította a 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1§ (2) bekezdése 
217 Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése 
218 Módosította a 11/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet 8. §-a 
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