Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének
44/2002. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és
annak kötelező igénybevételéről
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
/1/ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén a
rendszeres hulladék szállítással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira,
vagy
használóira,
együttesen
használt
tárolóedény
esetén
a
lakásszövetkezetekre és a társasházakra, valamint – jelen rendeletben
meghatározott feltételek fennállásakor – a gazdálkodó szervezetekre, továbbá a
Közszolgáltatóra terjed ki.
A város rendszeres közszolgáltatással ellátott belterületének utcajegyzéke a
rendelet 1. függeléke, a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi
részéit a 2. függelék tartalmazza.
Az 1. függelékben és a 2. függelékben bekövetkező változásokat a
Közszolgáltató tájékoztatásul a helyi újságokban és a honlapján köteles
előzetesen közzétenni.1 2 3 4
/2/ A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra
terjed ki:
a) az ingatlantulajdonos, valamint a gazdálkodó szervezet által a Közszolgáltató
szállítóeszközeihez rendszeresített és a jelen rendelet 2. mellékletében
felsorolt edénytípusokban, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az
ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési
szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente legalább kettő alkalommal - a Közszolgáltató
által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított
szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi
elszállítására;
c) hulladékkezelő telepek, hulladéklerakók, hulladékgyűjtő udvarok, hulladékgyűjtő szigetek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények
létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére;
d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint összegyűjtött, begyűjtött és a
Közszolgáltató által közzétett járatprogram szerint elszállított települési
szilárd hulladék ártalmatlanítására;
e) a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől
elkülönített, szelektív begyűjtése (továbbiakban: szelektív begyűjtés).5
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Módosította a 19/2005. (VI. 29.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2005. július 1-től.
Módosította a 25/2008. (VI. 23.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2008. július 1-től.
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Kiegészítette a 19/2005. (VI. 29.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2005. július 1-től.
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Módosította a 66/2011. (XII.20.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2012. január 1-től.
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/3/ A hulladékkezelési közszolgáltatás – gazdálkodó szervezetek esetében - az
alábbiakra terjed ki: a gazdálkodó szervezet a Közszolgáltató szállítóeszközeihez
rendszeresített és a jelen rendelet 2. mellékletében felsorolt edénytípusokban,
vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére
és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására, az összegyűjtött, begyűjtött és a
Közszolgáltató által közzétett járatprogram szerint elszállított települési szilárd
hulladék ártalmatlanítására. 6
2. §
Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék
begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését, valamint az – e rendelet
hatálya alá tartozó lakosságtól, gazdálkodó szervezetektől, intézményektől,
intézetektől származó, vagy lakossági rendezvények hulladékmentesítése során
keletkezett hulladék szelektált begyűjtésével kapcsolatos tevékenységet a BIOKOM
Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: Közszolgáltató), szervezett közszolgáltatás útján biztosítja.7
3. §
/1/8 A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlan-tulajdonos köteles
a szervezett közszolgáltatást igénybe venni. Társasházak, vagy lakásszövetkezeti
lakások esetében az ingatlan- tulajdonos a társasházi, vagy a lakásszövetkezeti
közösség egyetemlegesen.
/2/ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának
kezeléséről a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, arról
nyilatkozatot nem tesz. 9
a) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonnal bíró gazdálkodó szervezetekről a jegyző nyilvántartást vezet a cég
azonosításához szükséges adatok (a gazdálkodó szerv megnevezése,
vállalkozási tevékenységéhez használt és az Ör. hatálya alá eső ingatlanok
megjelölése) feltüntetésével.
b) Az a) pontban megjelölt nyilvántartás elkészítéséhez és folyamatos
vezetéséhez szükséges adatokat a nyilvántartás vezetője a Közszolgáltató
adatszolgáltatása, az önkormányzat nyilvántartásai vagy más forrásból
szerzett hivatalos tudomása alapján állapítja meg.
c) A jegyző a nyilvántartást a közszolgáltatótól kért alapadatok felhasználásával
2004. december 31-ig készíti el és folyamatos vezetéséről a Közszolgáltató
adatszolgáltatása alapján gondoskodik.10
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Módosította a 33/2007. (VI. 29.). Ör. 1. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
Kiegészítette a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
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Módosította a 25/2008. (VI.23.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2008. július 1-től. (Korábban
a 33/2007. (VI. 29.). Ör. 3. §-a, mely hatályos volt 2007. július 1-től 2008. június 30-ig.)
8
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d) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel
összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékuk kezelésére a
közszolgáltatást veszik igénybe, 164/2003. (X.18.) Korm. rendeletben előírt
nyilvántartási és bejelentési kötelezettségét a Közszolgáltató teljesíti.
e) A jegyző a Közszolgáltató adatszolgáltatásában nem szereplő gazdálkodó
szervezeteket évente ismétlődően, első alkalommal 2007. december 31-ig az
a) pontban megjelölt tartalommal nyilatkozat megtételére hívja fel. A jegyző
átadja a Közszolgáltatónak azon gazdálkodó szervezetek adatait, amelyek
nyilatkozattételi kötelezettségüknek nem tettek eleget, illetve szolgáltatási
szerződéssel nem rendelkeznek.11
/3/ A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:
a) a közszolgáltatás első igénybevételével,
b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre
állási készségét bizonyítja,
c) a szerződés írásba foglalásával.
/4/ A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és azonosító adatai (amennyiben a közszolgáltatást
igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos
megnevezése és azonosító adatai is)12: a felek neve, címe, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelye,
társasházak, lakásszövetkezetek esetén a közös képviselő neve és címe,
továbbá természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja
neve, születési helye és ideje,
b) a szerződés tárgya,
c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja,
d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma,
e) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének
módja,
f) a szerződés időbeli hatálya,
g) a szerződött gyűjtőedény azonosítására vonatkozó előírások,
h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemek.
/5/ A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat
a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az
ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.
/6/ A Közszolgáltató jogosult a rendelet 3. § /4/ bekezdés a) pontjában meghatározott
személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A
személyes adat kezelése során a Közszolgáltató a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 13
/7/ Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év
időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási
szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonos két naptári hónapnál hosszabb ideig
Pécs közigazgatási területén kívül tartózkodik és távollétének várható időtartamát
előzetesen (a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán írásban leadott nyilatkozattal,
faxon, illetve levél formában) bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentés
megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, illetve a
meghatalmazottja jogosult.
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A szünetelésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. A bejelentésben
foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult.
Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak
tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább
3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.14 15
II. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE
4. §
/1/ Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett
hulladéklerakó telepen – jelenleg a kökényi hulladéklerakóban, (Kökény 059,
Szilvás 020/2, 021, 022/2 hrsz. és a görcsönyi 038 hrsz-ú hulladéklerakóban) hulladék udvarban, vagy a Közszolgáltató által alkalmazott egyéb, jogszabályban
megengedett módon, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú
betartásával szabad elhelyezni.16
/2/ Az önkormányzat gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a szükséges
gyűjtőpontok,
valamint
a
lerakóhely
kijelöléséről,
a
létesítmények
megvalósításáról és működtetéséről a Közszolgáltató útján, valamint biztosítja a
közterület használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez,
tárolásához és megközelítéséhez.
/3/17 A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed továbbá a települési szilárd hulladék
egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített begyűjtésére (szelektív
gyűjtés).
18
/4/ A Közszolgáltató az általa üzemeltetett hulladékudvarokban, akciós gyűjtéseken,
gyűjtőpontokon és házhoz menő jelleggel a közszolgáltatás keretein belül végzi a
háztartásokban keletkező, illetve egyes gazdálkodó szervezeteknél keletkező,
vagy általuk visszavett elektronikai hulladékok begyűjtését.
19
/5/ A Közszolgáltató és egyes intézmények ilyen tartalmú megállapodása esetén, az
intézmény által szervezett szelektív hulladékgyűjtés keretében begyűjtött hulladék
átvételét a Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében végzi.
5. §
/1/20 21 22A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele heti 2 alkalommal
kötelező, kivéve a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részein.
A város rendszeres közszolgáltatással ellátott belterületén – egyedi megállapodás
alapján – heti 3 szállítás is igénybe vehető. A
város rendszeres
közszolgáltatással ellátott külterületi részein a hulladékszállítási közszolgáltatás
heti egy alkalommal kötelezően igénybe veendő szolgáltatás.
23 24
/2/
A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező, kivéve a város rendszeres közszolgáltatással
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ellátott külterületi részein. A közszolgáltatásba bevont külterületek esetében
kijelölt gyűjtőponton a Közszolgáltató konténert köteles elhelyezni a hulladék
gyűjtése és elszállítása céljára, melynek elszállításával tesz eleget a szolgáltató
közszolgáltatási kötelezettségének.25
/3/ A választható szabványos tárolóedények felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.
A begyűjtés gyakoriságának figyelembe vételével a tárolóedényt úgy kell
kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de
minimum 70 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon ingatlanonként.
/4/ Közösen használt tárolóedény esetén tárolókapacitás kedvezmény illeti meg az
igazoltan egyedülálló ingatlantulajdonost a 70 l tárolókapacitás 50%-ának
mértékéig.26 Az egyedülálló ingatlantulajdonos kedvezményének igazolásához a
közös képviselő köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani az
ingatlantulajdonos nevét, címét és azonosító adatait.27
/5/ Családi házas övezetben két szomszédos ingatlantulajdonos – akik közül
legalább az egyik egyedülálló – a közszolgáltatóval kötött írásbeli külön
megállapodás alapján közös tárolóedényt használhat.
/6/ A /4/ és /5/ bekezdésben írt kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a
Közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a Közszolgáltató
kérelmére a népesség-nyilvántartó iroda látja el. Eltérő adat esetén a
Közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt
megvonja. A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő
köteles azt haladéktalanul bejelenteni, és a közszolgáltatási szerződés
módosítását kezdeményezni.28
29
/7/ A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos
köteles gondoskodni, kivéve a
város rendszeres közszolgáltatással ellátott
külterületi részein, ahol a konténereket a szolgáltató biztosítja. 30 31
6. §32 33 34
A Közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti két alkalommal köteles
elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást és a
város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részeiről történő szállítást. A
szállítás módjáról és idejéről az igénybevevőt a Közszolgáltató írásban vagy
közzététel útján tájékoztatja, úgyszintén az ünnepnapi szállítás rendjéről is.

III. FEJEZET
AZ INGATLANTULAJDONOSOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
7. §
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34
Kiegészítette a 19/2005. (VI. 29.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2005. július 1-től.
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/1/ A települési szilárd hulladékot, beleértve az elkülönítetten gyűjtött lomot, valamint
a zöldhulladékot a szállítási napokon reggel 6 óráig elszállítás céljából a 10. § /1/
bekezdésben meghatározottak szerint a Közszolgáltató rendelkezésére kell
bocsátani.35
/2/ Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező
hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen,
valamint az a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak
egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő
berendezést ne károsítsa.
/3/ A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt,
jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési
hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét.
Abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdálkodó szervezet a
többlethulladékot nem a jelzett zsákban helyezi el a tárolóedény mellé, a
Közszolgáltató jogosult a jelzett zsák ára háromszoros összegének megfelelő
pótdíjról szóló számlát kiállítani. A pótdíj mértéke a rendelet 3. és 4.
mellékletében meghatározott jelzett zsák árának háromszoros összege. A pótdíj
tárgyi ÁFA-mentes. 36
/4/ Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy
befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a
tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a
visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni.
8. §
/1/ A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-,
mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy
robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.),
amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét,
vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során
veszélyeztetheti a környezetét.
/2/ Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (1)
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést
jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok
feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék
elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
/3/ A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben
is, ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel.

9. §
A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell
tisztítani és fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények
rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, a 770 litertől
1100 liter űrtartalomig terjedő lakossági tárolóedények évi kétszeri tisztításáról az
35
36

Módosította a 19/2009. (VI.23.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2009. július 1-től.
Kiegészítette a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 6. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
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edény használójával kötött szerződés alapján a Közszolgáltató gondoskodik,
melynek költségét a közszolgáltatás díja tartalmazza.37 38
10. §
/1/ A Közszolgáltató a háztartási - és a zöld hulladékot39 az ingatlan bejárata előtti
járdán, vagy a kapu közelében, vagy a kijelölt gyűjtőpontokon, átmeneti
gyűjtőpontokon, közterületen veszi át a fogyasztótól.40 A kijelölt gyűjtőpontokat az
1. és 5.41 számú tartalmazza.
/2/ Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás
végett közterületre – a forgalom akadályozása, illetve városképi okokból – nem
lehet kihelyezni, ott a tárolóedények kihelyezéséről az ingatlantulajdonos, vagy
külön megállapodás alapján, díj ellenében a Közszolgáltató gondoskodik.
11. §
/1/ A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat
csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni.
/2/ Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán
tartani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület
tisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
/3/ Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével
vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a
gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.
/4/ Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról, javításáról/javíttatásáról a mindenkori
ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia. 42
/5/ Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a közterületen állandó jelleggel – a
közterület kezelőjével egyeztetett, engedélyezett módon – elhelyezett
tárolóedények biztonságos, elgurulásmentes helyének kialakításáról.43
/6/44 Az ingatlantulajdonos köteles továbbá az állandó jelleggel a közterületen
elhelyezett hulladéktároló edényt – melyet nem a Közszolgáltató bocsát
rendelkezésre - azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni.

11/A. §
A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések
/1/ Az a gazdálkodó szervezet, amely jelen rendelet alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval
írásbeli szerződést köt a rendeletben meghatározott tartalommal.
37

Módosította a 22/2004. (VI. 30.) Ör. 2. §-a, amely hatályos 2004. július 1-től.
Módosította a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 7. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
39
Módosította a .19/2009 (VI.23.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2009. július 1-től.
40
A 10. § (1) bekezdését módosította a 22/2004. (VI.30.) sz. Ör. 3. §-a, amely hatályos 2004. július 1től.
41
Módosította a 19/2005. (VI. 29.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2005. július 1-től.
42
Kiegészítette a 25/2008. (VI.23.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2008. július 1-től.
43
Kiegészítette a 25/2008. (VI.23.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2008. július 1-től.
44
Beiktatta a 19/2009 (VI.23) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2009. július 1-től.
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/2/ Ha az /1/ bekezdésben említett, vagy a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté vált gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az /1/ bekezdésben
foglalt kötelezettség ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt
köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó
szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.
/3/ Azt a gazdálkodó szervezetet, amely a jegyző által vezetett nyilvántartásban
nem szerepel és hulladékkezelési kötelezettségének nem tesz eleget, a
Közszolgáltató felhívja a hulladékkeletkezés tényének és mennyiségének
bejelentésére és a szerződés megkötésére.
/4/ Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerződéskötésre vonatkozó
kötelezettségének a Közszolgáltató által megjelölt határidőre, a Közszolgáltató a
bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását, továbbá igazolt költségének és
kárának megtérítését. A kár mértékének megállapításánál a gazdálkodó
szervezetnél keletkezett hulladékmennyiség alapján a rendelet 3. melléklete
szerinti díjazást kell alapul venni.
/5/ A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési szilárd hulladékaikat a lakossági hulladékoktól elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak
átadni, függetlenül a végzett tevékenység jellegétől. Lakossági tárolóedény
esetében gazdálkodó szervezet részére befogadó nyilatkozat nem adható.
/6/ A gazdálkodó szervezetekkel kötendő közszolgáltatási szerződésben meg kell
határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és a gazdálkodó
szervezetet cégjegyzékszerűen, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az
adószámot és a bankszámlaszámot is feltüntetve.
/7/ A szerződésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b) a teljesítés helyét és módját,
c) a gazdálkodó szervezet által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám
szerint,
d) az ürítési gyakoriságot,
/8/ A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a) a közszolgáltatási díjról,
b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
/9/ A szerződést a Közszolgáltató rendes felmondással nem mondhatja fel. A
gazdálkodó szervezet a szerződést írásban, 30 napos határidővel mondhatja fel.
/10/ A gazdálkodó szervezet a szerződést akkor mondhatja fel, ha
a) Pécs közigazgatási területén megszűnt az a tevékenysége, amellyel
összefüggésben települési szilárd hulladéka keletkezett és a jegyző által
vezetett nyilvántartásból igazoltan törölték, vagy
b) a tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának keze-léséről a továbbiakban a jelen rendeletben foglaltak szerint
nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik és a jegyző által vezetett
nyilvántartásból igazoltan törölték, vagy
c) a Közszolgáltatónak megszűnik az e rendelet szabályain alapuló, a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jogosítványa.
/11/A szerződés felmondása esetén a Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet
között a szerződés akkor szűnik meg, ha a gazdálkodó szervezet igazolja, hogy
a jelen rendelet szerinti jegyzői nyilvántartásból törölték. A szerződésnek a /10/
bekezdés c) pont alapján történő felmondása esetén a Közszolgáltató és a
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gazdálkodó szervezet között a szerződés a (4) bekezdésben foglalt felmondási
idő utolsó napján szűnik meg.
/12/A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem
tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli
lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében:
szelektíven gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).
/13/A gazdálkodó szervezetek tárolóedényeinek tisztítása külön megrendelés alapján
történhet.
/14/ Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év
időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási
szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári
hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát
előzetesen (legalább nyolc nappal korábban) írásban (a Közszolgáltató
ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában) bejelenti a
közszolgáltatónak.
A bejelentés megtételére csak a közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban
álló, illetve a meghatalmazottja jogosult. A bejelentésben foglaltak
valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet
a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak
tényét legalább 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.45
IV. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
12. §
/1/ A közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő
darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlantulajdonos
rendelkezésére. A tárolóedény a közszolgáltatótól – előzetes megrendelés
alapján – megvásárolható vagy bérbe vehető.
/2/ A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti
kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a Közszolgáltató végzi. Ez a
szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a
szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett
elhasználódás teszi szükségessé.
/3/ A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
/4/ A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles
kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A
közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás
időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás
nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények
javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
46
/5/
/6/ A lakosság részére nyújtott Közszolgáltatás keretében a nagydarabos hulladék
(lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék mennyiségét
meghaladó falomb, kerti hulladék, valamint a karácsonyi időszakot követően az
ürítési napon a tárolóedények mellé kihelyezett, hulladékká vált karácsonyfák,
továbbá a háztartási veszélyes hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról
45
46

Kiegészítette a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 9. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
Hatályon kívül helyezte a 25/2008. (VI.23.) Ör. 5. §-a, hatálytalan 2008. július 1-től.
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(lomtalanítás) évente legalább két alkalommal a Közszolgáltató az általa
meghirdetett lomtalanítási időszak alatt – előzetes tulajdonosi kérelem alapján térítésmentesen gondoskodik. 47 48
/7/ A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a Közszolgáltató 3 héttel
korábban értesíti a lakosságot.
/8/ A gazdálkodó szervezetek részére a /6/ bekezdésen felsorolt szolgáltatást külön
megrendelés alapján térítés ellenében végzi a Közszolgáltató.49
/9/ A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a
jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt
hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.
V. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA
13. §
/1/ A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért díjat
kötelesek fizetni. A közszolgáltatás díját a rendelet 3. melléklete tartalmazza
(amely a jelen díj-meghatározási időszakban a gazdálkodó szervezetekre
érvényes), a természetes személy ingatlantulajdonosok a gazdálkodó
szervezetekhez képest kedvezményes díját a rendelet 4. melléklete szerint fizetik
meg. A közszolgáltatás díját az Önkormányzat legalább egyéves díjfizetési
időszakra állapítja meg. A díjfizetési időszak a hulladékkezelési közszolgáltatás
egységnyi díjtételét meghatározó rendelet hatályba lépésének napjától a
közszolgáltatás új egységnyi díjtételét meghatározó rendelet hatályba lépését
megelőző napig tart. 50 51
/2/ Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának
szorzata.
Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedénynek a rendelet 3. és 4. mellékletében
rögzített egyszeri ürítési díja a közszolgáltatásba bevont külterületek esetében 70
l-es tárolóedény alapul vételével meghatározott egyszeri ürítés díja.52
/3/ Engedményes díj illeti meg a 70 literes tárolóedényt egyedül használó 5. § (4)
bekezdés szerint igazoltan egyszemélyes háztartásban élő ingatlantulajdonost
(egyedülálló ingatlantulajdonos), aki Pécs közigazgatási területén belül
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Az engedmény mértékét a 4.
melléklet tartalmazza.53 54
Az engedményre való jogosultság igazolásához szükséges adatokat és
dokumentumokat a közszolgáltatónál rendelkezésre állók kivételével - felhívásra
az engedményt igénylő köteles a közszolgáltatónál igazolni, illetve hozzá
benyújtani.55

47

Módosította a 19/2005. (VI. 29.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2005. július 1-től.
Módosította a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 10. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
49
Kiegészítette a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 10. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
50
Kiegészítette a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
51
Módosította a 20/2010. (VI.25.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2010. június 25-től.
52
Kiegészítette a 19/2005. (VI. 29.) Ör. 6. §-a, mely hatályos 2005. július 1-től.
53
Módosította a 64/2002. (XII. 05.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2002. december 5-től.
54
Módosította a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
55
Kiegészítette a 19/2009. (VI. 23.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2009. július 1-től.
48
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/4/ A közszolgáltatásba bevont külterületek esetén a 70 literes tárolóedény heti
egyszeri ürítése díjának megfizetésére köteles azon ingatlan tulajdonosa, akinek
az ingatlanát – az önkormányzati adatszolgáltatás, vagy a használó erre
vonatkozó nyilatkozata szerint – bárki életvitelszerűen használja. 56 57
/5/ Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a
Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
14. § 58
/1/ A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles
megfizetni az ingatlantulajdonos.
59
/2/
/3/ A Közszolgáltató a számlát az ingatlantulajdonosnak negyedévente, az
együttesen használt tárolóedény esetében a lakásszövetkezeteknek,
társasházaknak, gazdálkodó szervezeteknek havonta küldi meg.
15. §
/1/ Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban 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 tulajdonos és a Közszolgáltató között
a közszolgáltatási szerződés létrejön.
Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi
ingatlantulajdonos köteles megfizetni.
/2/ Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási szerződés /1/ bekezdésében nem
említett elemeiben bekövetkezett változást a közszolgáltatónak bejelenteni. A
szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton
szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A
választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással
egyidejűleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a tárolóedény
lecseréléséről.
3/ Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és
az általa használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz
bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig
jogosult ingatlanonként 1 db 110 liter térfogatú tárolóedény heti kétszeri ürítési
gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a
közszolgáltatási szerződést meg nem köti. 60
/4/61Amennyiben a Közszolgáltató az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az
ingatlantulajdonos a
közszolgáltatási szerződésben rögzítettnél vagy a
vélelmezettnél nagyobb, valamint több tárolóedényt használ, a Közszolgáltató
ezen szerződés módosításról a fogyasztót értesíti, egyidejűleg jogosult a
56

Kiegészítette a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 11. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
Módosította a 66/2011. (XII.20.) Ör. 4. §-a, mely hatályos 2012. január 1-től.
58
Módosította a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 12. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
59
Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII.20.) Ör. 13. § a) pontja, hatálytalan 2012. január 1-től.
60
Módosította a 30/2003. (VI. 27.) Ör. 3. §-a, mely hatályos 2003. július 1-től.
61
Kiegészítette a 19/2009. (VI.23.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2009. július 1-től.
57
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fogyasztó által ténylegesen használt edények szerinti ürítési díjat részére
leszámlázni.
16. §
/1/ Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését, ha a Közszolgáltató
közszolgáltatási kötelezettségének a közszolgáltatás szállítási menetrendjének
megfelelően nem tesz eleget. 62
/2/ Nem tagadható meg a díj fizetése az /1/ bekezdés szerint, ha a közszolgáltatót a
közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan
ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető
legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül továbbá
az is, amikor a Közszolgáltató a tárolóedényt rendszeresített járművével
önhibáján kívül nem tudja megközelíteni.
17. §
/1/ A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók
módjára behajtható köztartozás.
/2/ Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék magába foglalja a tőkét, az azzal
összefüggésben megállapított késedelmi kamatot, valamint a behajtás egyéb
költségeit.63
/3/ Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az
ingatlannak és a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelen, a
díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek megfizetését a
Közszolgáltató az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől követelheti.
Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége
egyetemleges. 64
/4/ A települési önkormányzat jegyzője által a behajtás eredménytelenségéről kiadott
igazolást követő 30 napon belül a Közszolgáltató fizetésre felszólítja az ingatlan
tulajdonosát, vagyonkezelőjét, melynek eredménytelensége esetén – a 17. § /3/
bekezdésében meghatározott felelősség alapján – intézkedik a díjhátralék
behajtásáról. 65
VI. FEJEZET
KÖZTERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉK GYŰJTÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA
18. §
/1/ A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a
kijelölt hulladéklerakóban (4. § /1/ bek.) lehet elhelyezni, amelyről az
önkormányzat vagy a közterület kezelője a közszolgáltatás keretein kívül, külön
szerződés alapján gondoskodik. 66
/2/ Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat vagy az általa
megbízott szervezet gondoskodik. 67
62

Módosította a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 13. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
Módosította a 25/2008. (VI.23.)
Ör. 6. §-a, mely hatályos 2008. július 1-től.
(Korábban módosította a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 14. §-a, amely hatályos volt 2007. július 1-től
2008. június 30-ig.)
64
Kiegészítette a 25/2006. (VI. 30.) Ör. 2. §-a, amely hatályos 2006. július 1-től.
65
Kiegészítette a 25/2006. (VI. 30.) Ör. 2. §-a, amely hatályos 2006. július 1-től.
66
Módosította a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 15. §-a, amely hatályos 2007. július 1-től.
67
Módosította a 33/2007. (VI. 29.) Ör. 15. §-a, amely hatályos 2007. július 1-től.
63
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VII.
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
19. §
/1/ Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
a) a tárolóedény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja (9. §),
b) tárolóedényt rendeltetéstől eltérően használ, nem háztartási hulladékot rak a
tartályba, rothadó, bűzös hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról nem
gondoskodik (8. § /1/ bek.)
c) a rendeletben szabályozottaktól eltérően hulladékot közterületre helyez el (5. §
/3/ bek., 7. § /3/ bek), gazdálkodó szervezet esetében - a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos jogszabályokban foglalt nyilvántartási feladatokhoz
kapcsolódó bejelentési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, illetve valótlan
adatot közöl.68 69
/2/ A közterület-felügyelő 3.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal
sújthatja az /1/ bekezdés a) - b) pontjaiban megjelölt szabálysértések elkövetőit. 70
VIII. FEJEZET
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
20. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő – az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben ingatlanként meghatározott –
ingatlanok köre.71 72
2. Települési szilárd hulladék:
a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban,
valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak
közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben
keletkező,
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.
3. Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven)
begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak
szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő
tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely.
4. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező,
hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási
68

A 19. § (1) bekezdés a) és b) pontját a 64/2002. (XII. 05.) Ör. 4. §-a hatályon kívül helyezte és a c)
pont jelölését a)-ra, az e) pont jelölését c-re módosította.
69
Módosította a 33/2007. (VI.29.) Ör. 16. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
70
Módosította a 18/2008. (V.8.) Ör. 7. §-a, mely hatályos 2008. május 13-tól. (Korábban módosította
a 22/2004. (VI.30.) Ör 4. §-a, amely hatályos volt 2004. július 1-től 2008. június 30-ig.)
71
Kiegészítette a 33/2007. (VI.29.) Ör. 17. §-a, mely hatályos 2007. július 1-től.
72
Módosította a 25/2008. (VI.23.) Ör. 8. §-a, mely hatályos 2008. július 1-től.
13

14
hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított,
felügyelet
nélküli,
folyamatosan
rendelkezésre
álló
begyűjtőhely,
szabványosított edényzettel.
5. Gyűjtőpont: : A közszolgáltatás keretébe tartozó azon ingatlantulajdonosok
települési szilárd hulladékának – meghatározott vagy meghatározatlan
időtartamig – átvételére kijelölt hely, ahonnan a közösségi vagy a szállítási
napon kihelyezett egyéni vagy a Közszolgáltató által kihelyezett tárolóedényből
való elszállítással teljesíti a szolgáltató a közszolgáltatási kötelezettségét. 73
6. Átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának
elkülönítésére szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd
hulladékot a speciális gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt
konténert (felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják.

7. Települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó):
műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel
ellátott, a szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására
szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége.
8. Nagydarabos hulladék (lom): a településen, a háztartásokból a
közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a
közszolgáltatás keretében rendszeresített tárolóedényzet méreteit meghaladó
hulladék.
9. Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése,
környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése,
kizárása - a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi
minőségének megváltoztatásával - a Hgt. 3. mellékletében felsorolt eljárások
valamelyikének alkalmazásával.
10. Kezelés: a hulladékveszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba
történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést
megvalósító
eljárás alkalmazása,
beleértve
a
kezelőlétesítmények
utógondozását is.
11. Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék
birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen
(gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további
kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén.
12. Szállítás: a hulladék telephelyen
szállítmányozást és a fuvarozást is.

kívüli

mozgatása,

beleértve

a

13. Közterület kezelője: a BIOKOM Kft.74 75
14. Átmeneti gyűjtőpont: a település szilárd hulladékának átvételére ideiglenes
jelleggel (útfelbontás–építés, közműfektetés vagy más fontos ok miatt)
legfeljebb három hónapi időtartamra kijelölt hely, ahonnan a Közszolgáltató a
térítésmentesen kihelyezett közösségi gyűjtőedényből történő elszállítással
teljesíti közszolgáltatási kötelezettségét. Az átmeneti gyűjtőpontot – a
73

Módosította a 19/2005. (VI.29.) Ör. 7. §-a, mely hatályos 2005. július 1-től.
Módosította a 19/2009. (VI. 23.) Ör. 6. §-a, mely hatályos 2009. július 1-től.
75
Módosította a 45/2010. (XII. 20.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2011. január 1-től.
74
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Közszolgáltató javaslata alapján – az önkormányzat jelöli ki és felhívás útján
kerül közzétételre. A kihelyezett gyűjtőedényzetnek a gyűjtőpontot igénybe vevő
fogyasztók szerződéseiben rögzített mennyiségű hulladék tárolását kell
biztosítani. 76
15.Szomszédos ingatlanok: e rendelet alkalmazásában szomszédos ingatlanok,
amelyek oldalhatára egymással érintkezik. Ilyennek minősülnek az ugyanazon
telken épült önálló épületek és egy ingatlanon lévő nem társasházi lakások. 77
16. Ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója.
17.Egyedülálló ingatlantulajdonos: az ingatlanban Pécs M. J. Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztálya által kiadott igazolás
szerint egyedül élő ingatlantulajdonos.
18.Gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó
szervezet, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a
gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai
gazdasági egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata,
a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá
az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az
egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével
összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni, Gazdálkodó szervezet továbbá az ügyvéd,
ügyvédi iroda, a közjegyző, továbbá a bírósági végrehajtó. 78
19.79 Zöldhulladék: Közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonos
által elkülönítetten gyűjtött, szennyeződésmentes, komposztálható növényi
hulladék, amely kertekből származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor,
faforgács, stb.) és kötegelve, valamint műanyag zsákokban elhelyezve kerül
kihelyezésre a 10.§ (1) bekezdésben meghatározottak szerint.
20.80 Az ingatlant életvitelszerűen használó: akinek a lakcím-nyilvántartás
szerinti lakóhelye vagy tartózkodási helye az adott ingatlanban van, vagy akként
nyilatkozik, hogy az ingatlant életvitelszerűen használja.
IX. FEJEZET
VEGYES HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 81
21. §
/1/ E rendelet 2002. július 1. napján lép hatályba.
/2/ A 3. § /3/ bekezdés c. pontja szerinti közszolgáltatási szerződést 2002.
szeptember 30-áig köti meg a Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokkal,
együttesen
használt
tárolóedény
esetében
a lakásszövetkezetekkel,
társasházakkal.
A közszolgáltatásra vonatkozó szerződési ajánlatot az újonnan keletkező és az e
rendelet hatálybalépésekor meglévő közszolgáltatási jogviszony esetén is a
76

Kiegészítette a 22/2004. (VI.30.) Ör. 5. §-a, amely hatályos 2004. július 1-től.
Kiegészítette a 22/2004. (VI.30.) Ör. 5. §-a, amely hatályos 2004. július 1-től.
78
A 20. §-t a 16., 17. és 18. pontokkal kiegészítette a 33/2007. (VI.29.) Ör. 17. §-a, mely hatályos
2007. július 1-től.
79
Beiktatta a 19/2009. (VI.23.) Ör. 7. §-a, mely hatályos 2009. július 1-től.
80
Beiktatta a 66/2011. (XII.20.) Ör. 6. §-a, mely hatályos 2012. január 1-től.
81
Kiegészítette a 19/2005. (VI.29.) Ör. 8. §-a, mely hatályos 2005. július 1-től.
77
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Közszolgáltató
küldi
meg
az
ingatlantulajdonosnak,
társasházi
és
lakásszövetkezeti ingatlantulajdonosok esetében a társasház és a
lakásszövetkezet képviselőjének, akinek azt kitöltve és aláírva 30 napon belül
vissza kell küldeniük a közszolgáltatónak.
/3/ Az ingatlantulajdonosok a 2. mellékletben meghatározott választható szabványos
tárolóedényeket kötelesek beszerezni. A Közszolgáltató a nem szabványos,
illetve az írásbeli szerződéstől eltérő tárolóedényben levő hulladék elszállítását
jogosult megtagadni. 82
/4/ A közszolgáltatási szerződés megkötésére nyitva álló időszakban ( 2002. július 1jétől 2002. szeptember 30-áig ) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés
megkötésének
időpontjáig
fennálló
díjkövetelését
a
közszolgáltatási
szerződésben meghatározott tárolóedény méretét és díját alapul véve egy
összegben érvényesíti.
83
/5/
/6/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzatának 1996. évi 56., 1996. évi 81., 69/1997. (12. 20.),
38/1998. (12. 30.), 25/1999. (06. 29.), 65/1999. (12. 22.), 67/2000. (12. 15.),
67/2001. (12. 10.) számú rendeletei.
/7/ E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.84

Dr. Toller László s.k.
polgármester

Dr. Papp Judit s.k.
jegyző

Záradék:
Megalkotta a Közgyűlés 2002. június hó 27. napi ülésén
Kihirdetve: 2002. június hó 29-én.
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Az Ör. 21. § (3) bekezdésében lévő határidőket törölte a 33/2007. (VI.29.) Ör. 18. §-a, mely hatályos
2007. július 1-től.
83
Hatályon kívül helyezte a 25/2008. (VI.23.) Ör. 9. §-a, hatálytalan 2008. július 1-től. (Korábban
kiegészítette a 19/2005. (VI.29.) sz. Ör. 8. §-a, mely hatályos volt 2005. július 1-től 2008. június 30-ig.)
84
Beiktatta a 29/2009. (VIII. 31.) Ör. 5. §-a, mely hatályos 2009. augusztus 31-től.
16

17

1. melléklet a 44/2002. (VI.29.) önkormányzati rendelethez85

85

Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII.20.) Ör. 13. § b) pontja, hatálytalan 2012. január 1-től.
(Korábban módosította a 30/2003. VI. 27.) Ör. 4. §-a, mely hatályos volt 2003. július 1-től 2005. június
30-ig. Módosította a 19/2005. (VI.29.) Ör. 9. §-a, mely hatályos volt 2005. július 1-től, 2006. június 30ig. Módosította és kiegészítette a 25/2006. (VI.30.) sz. Ör. 3. §-a, mely hatályos volt 2006. július 1-től,
2009. június 30-ig. Módosította a 19/2009. (VI.23.) sz. Ör. 8. §-a, mely hatályos volt 2009. július 1-től,
2011. december 31-ig.)
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2. melléklet a 44/2002. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A választható szabványos tárolóedények 2002. július 1-től

70

literes

(műanyag)

80

literes

(műanyag, kerekes)

90

literes

(műanyag)

110

literes

(műanyag vagy fém)

120

literes

(műanyag, kerekes)

240

literes

(műanyag, kerekes)

770

literes

(műanyag vagy fém, kerekes)

1100

literes

(műanyag vagy fém, kerekes)

Jelzett műanyag zsák (80 literes)

(zöld, feliratozott)

A kötelezően igénybe veendő legkisebb szabvány edényméret a 70 literes

18

19

3. melléklet a 44/2002. (VI.29.) önkormányzati rendelethez86

A hulladékkezelési közszolgáltatás díjtételei
gazdálkodó szervezetek részére
1.) A tárolóedények térfogata alapján meghatározott egyszeri ürítési díj
(a közszolgáltatás egységnyi díjtételei)
A
sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B

C

Edényméret
70 liter
80 liter
90 liter
110 liter
120 liter
240 liter
770 liter
1 100 liter
jelzett műanyag zsák (80 literes)

Nettó díj
387 Ft
451 Ft
503 Ft
619 Ft
670 Ft
1 340 Ft
4 292 Ft
6 134 Ft
534 Ft

2.) A szolgáltató a számlát minden esetben teljes naptári hónapokra állítja ki
az átlagos ürítési szám figyelembe vételével

A
sorszám
1.
2.
3.
4.

B

C

ürítés/hét
4,33
8,66
13,00

ürítés/hó
13
26
39

86

Módosította az 1/2012.( I.20.) Ör. 1. §-a, mely hatályos 2012. január 21-től.
(Korábban módosította a 25/2008. (VI.23.) Ör. 10. §-a, mely hatályos volt 2008. július 1-től 2009.
június 30-ig.)(Korábban kiegészítette a 33/2007. (VI.29.) Ör. 19. §-a, mely hatályos volt 2007. július 1től,2008. június 30-ig, a 19/2009. (VI.23.) Ör. 10. §-a, mely hatályos volt 2009. július 1-től 2010.
december 31-ig, a 41/2010. (XII.20.) Ör 2. §-a, mely hatályos volt 2011. január 1-től 2011. december
31-ig, a 66/2011. (XII.20.) Ör. 7. §-a, mely hatályos volt 2012.január 1-től 2012. január20-ig /a 2000.
évi XLIII. tv.57.§ (2) bek. alapján nem került alkalmazásra./)
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20

4. melléklet a 44/2002. (VI.29.) önkormányzati rendelethez87

A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjtételei
lakossági fogyasztók részére

1.) A tárolóedények térfogata alapján meghatározott egyszeri ürítési díj
(a közszolgáltatás egységnyi díjtételei)
A
sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

B

C

Edényméret
70 liter engedményes
70 liter
80 liter
90 liter
110 liter
120 liter
240 liter
770 liter
1100 liter
jelzett műanyag zsák (80 literes)

Nettó díj
117 Ft
194 Ft
218 Ft
238 Ft
274 Ft
295 Ft
590 Ft
2.158 Ft
3.080 Ft
311Ft

2.) A szolgáltató a számlát minden esetben teljes naptári hónapokra állítja ki
az átlagos ürítési szám figyelembe vételével
A
sorszám
1.
2.
3.
4.

B

C

ürítés/hó
4,33
8,66
13,00

ürítés/negyedév
13
26
39

87

Módosította a 1/2012.( I.20.) Ör. 2. §-a, mely hatályos 2012. január 21-től.
(Korábban módosította a 25/2008. (VI.23.) Ör. 10. §-a, mely hatályos volt 2008. július 1-től 2009.
június 30-ig, a 33/2007. (VI.29.) Ör. 19. §-a, mely hatályos volt 2007. július 1-től, 2008. június 30-ig, a
30/2003. (VI. 27.) Ör. 5. §-a, amely hatályos volt 2003. július 1-től 2004. július 1-ig, a 22/2004. (VI.30.)
Ör. 6. §-a, amely hatályos volt 2004. július 1-től 2005. június 30-ig, a 19/2005. (VI.29.) Ör. 9. §-a, mely
hatályos volt 2005. július 1-től 2006. június 30-ig, a 25/2006. (VI.30.) Ör. 4. §-a, mely hatályos volt
2006. július 1-től 2007. június 30-ig, a 19/2009. (VI.23.) Ör. 10. §-a, mely hatályos volt 2009. július 1től 2010. december 31-ig, a 41/2010. (XII.20.) Ör 2. §-a, mely hatályos volt 2011. január 1-től 2011.
december 31-ig,a 66/2011. (XII. .) Ör. 8. §-a, mely hatályos volt 2012 január 1-től 2012 január 20-ig/ a
2000. évi XLIII. tv.57.§ (2) bek. alapján nem került alkalmazásra./)
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5. melléklet a 44/2002. (VI.29.) önkormányzati rendelethez 88

88

Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 20.) Ör. 13. § c) pontja, hatálytalan 2012. január 1-től.
(Korábban módosította a 19/2005. (VI.29.) Ör. 9. §-a, mely hatályos volt 2005. július 1-től 2006. június
30-ig. Módosította a 25/2006. (VI.30.) Ör. 5. §-a, mely hatályos volt 2006. július 1-től 2009. június 30ig. Módosította a 19/2009. (VI.23.) Ör. 9. §-a, mely hatályos volt 2009. július 1-től 2011. december 31ig.
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1. függelék a 44/2002. (VI.29.) önkormányzati rendelethez89

1.A közszolgáltatással ellátott belterületek utcajegyzéke
Utca neve
A. u.
Abaligeti út
Acsády Ignác u.
Ady Endre út
Aidinger János út
Ajtósi Dürer u.
Akác u.
Akácfa dűlő
Akácfa köz
Akácos sor
Aknász u.
Akó dűlő
Alajos u.
Alkony u.
Alkotás u.
Alkotmány u.
Alpári Gyula u.
Alsó Balokány u.
Alsó Havi u.
Alsó u.
Alsógyükési út
Alsómakár dűlő
Alsómalom u.
András u.
Andrássy Gyula út
Angster József u.
Anikó u.
Anna u.
Antal u.
Antónia u.
Apáca u.
Apáczai Csere János körtér
Apafi Mihály u.
Aradi vértanúk útja
Arany János u.
Aranyhegyi dűlő
Aranyoskút tér
Aranyvessző u.
Arasz u.
Athinay Simon u.
Atléta u.
Attila u.
Auróra u.
Avar u.
Ág u.
89

Gyűjtőpont

Gyűjtőpont helye

x

Hordós dűlő

Függelékként a rendelethez csatolta a66/2011. (XII.20.) Ör. 9. §-a, mely hatályos 2012. január 1-től.
23

24
Ágoston tér
Ágota u.
Állomás u.
Álmos u.
Ángyán János u.
Ányos Pál u.
Árnyas u.
Árok dűlő
Árpád u.
Árpádhíd
Árpádtető
Árvácska u.
Ászok dűlő
B. u.
Babits Mihály u.
Bacsó Béla u.
Bagoly dűlő
Bajcsy-Zsilinszky Endre út
Bajmi dűlő
Bajmi köz
Bajmi-tető dűlő
Bajnok u.
Bajor u.
Balassi Bálint u.
Bálics dűlő
Bálicsi út
Bálics-tető dűlő
Baltika u.
Bánki Donát u.
Bánom köz
Bánomi út
Bánya u
Bányász u.
Bányász vértanúk útja
Barackos út
Barackvirág u.
Bárány út
Baranya u.
Baranyavár u.
Bárány tető
Barátság u.
Barátúr u.
Barázda u.
Barbakán tér
Bártfa u.
Bartók Béla u.
Basamalom dűlő
Basamalom út
Bástya u.
Báthory István u.
Batsányi János u.
Batthyány Kázmér u.

x

Fábián Béla út

x

Hordós dűlő

x
x

Bajmi dűlő
Ürögi határ út

24

25
Bázis köz
Bázis út
Béke u.
Béla u.
Bencze József u.
Benczúr Gyula u.
Benke dűlő
Bercsényi Miklós u.
Berek u.
Béri Balogh Ádám u.
Berkenyés u.
Berze Nagy János u.
Berzsenyi Dániel u.
Besenyő u.
Bessenyei György u.
Bethlen Gábor u.
Bihari János u.
Bimbó u.
Bittner Alajos út
Blaha Lujza u.
Bocskai István u.
Bodzás köz
Bogádi út
Bogár u.
Bogár dűlő
Boglárka u.
Bokály dűlő
Bókay János u.
Bokor u.
Bokréta u.
Boldizsár u.
Boldog Özséb u.
Boldogasszony-völgy
Bolgár köz
Boltív köz
Bolyai Farkas u.
Bolygó u.
Bor u.
Borbálatelep
Bornemissza Gergely u.
Boros u.
Boros István
Borostyán u.
Bosnyák u.
Boszorkány út
Botond u.
Bózsa István u.
Böck János u.
Brassó u.
Bródy Sándor u.
Budai Nagy Antal u.
Budai vám

x

Kisdeindoli út

x

Bor utca

25

26
Buday Dezső u.
Bulgár u.
Búza tér
Búzakalász u.
Búzavirág u.
Buzsáki Imre u.
Bükkös-tető
C. u.
Cincér dűlő
Cinege dűlő
Cinka Panna u.
Cinke dűlő
Ciszterci köz
Citrom u.
Corvin u.
Csaba u.
Csákány u.
Csalogány dűlő
Csalogány u.
Csap u.
Csapó János u.
Csárda u.
Csarnok köz
Csekey István u.
Csend u.
Cseralja dűlő
Cseralja u.
Cserebogár dűlő
Cserebogár köz
Cseresznyés köz
Cserfa köz
Cserfa u.
Cserkúti út
Csertető
Cserző köz
Csikor Kálmán u.
Csillag u.
Csillagvirág u.
Csille köz
Csipke u.
Csobolyó dűlő
Csók István u.
Csóka dűlő
Csokonai Vitéz Mihály u.
Csontváry Kosztka Tivadar u.
Csoronika dűlő
Csortos Gyula u.
Csortos Gyula u. (rész)
Csósi u.
Csöpp u.
Csurgó dűlő
Csurgó köz

x

Erdész út

x

Mária dűlő

x

Fácán dűlő

x

Magyarürögi 29-Csalogány d. sarok

x

Barátság u.-Csapó u. sarok

x

Cserebogár dűlő

x

Wesselényi utca

x
x

Angster sarok
Mázsaház utca

26

27
Csurgó-tető dűlő
Czerékvölgy
Czinderi u.
D. u.
Dagály u.
Damjanich u.
Danicz puszta
Dankó Pista u.
Darázs dűlő
Dárda u.
Daru dűlő
Deák Ferenc u.
Debreceni Márton u.
Délibáb u.
Demokrácia u.
Denevér dűlő
Derékréti út
Derkovits Gyula u.
Derűs köz.
Derűs u.
Diana tér
Díjasnyereg út
Diófa u.
Diós dűlő
Diósi út
Dischka Győző u.
Ditzmalom u.
Dobó István u.
Dobó Katica u.
Dobogó dűlő
Dohány u.
Dóm tér
Domb u.
Dombay János u.
Domonkos u.
Donátus köz
Donátusi út
Dongó dűlő
Dóra u.
Dózsa György u.
Dömörkapui út
Dugonics u.
Dzsámi u.
Edison u.
Egres u.
Egressy Gábor u.
Egyenlőség u.
Egyetem u.
Előd u.
Endre u.
Endresz György u.
Engel János u.

x

Losonc utca

x

Mária dűlő vagy Cserebogár dűlő vége

27

28
Enyezd út
Eozin u.
Eötvös József u.
Eper u.
Eperfás u.
Eperjes u.
Epres köz
Erdei Ferenc u.
Erdély u.
Erdész köz
Erdész u.
Erdőalja u.
Erika u.
Erkel Ferenc u.
Erreth Lajos u.
Erzsébet u.
Est u.
Esze Tamás u.
Eszék u.
Eszperantó u.
Esztergályos János u.
Esztergár Lajos u.
Etelka u.
Ezerjó dűlő
Ezis u.
Édesanyák útja
Éger köz
Égervölgyi út
Égett-hegyi út
Építők útja
Ércbányász u.
Északmegyer dűlő
Európa tér
Éva u.
Fábián Béla köz
Fábián Béla u.
Fácán dűlő
Fagyal u.
Fagyöngy u.
Fakopács köz
Faludi Ferenc u.
Farkas István u.
Fátyol u.
Fáy András u.
Fazekas Mihály u.
Fecske dűlő
Fehérhegyi u.
Feitig Imre u.
Fejér Lipót u.
Fejlődés u.
Fekete Gyémánt tér
Fekete út

x

Erdész út

x
x

Makra dűlő
Nagypostavölgy

x

Marx út 100/1 – Égett-hegyi út sarok

x

Fácán dűlő

28

29
Feketerigó u.
Fellbach u.
Fellbach tér
Felsőbalokány u.
Felsőgyükési út
Felsőhavi dűlő
Felsőhavi u.
Felső u.
Felsőmakár dűlő
Felsőmalom u.
Felsővámház u.
Fenyer dűlő
Fenyő u.
Fenyves sor
Ferenc u.
Ferencesek utcája
Finn u.
Fischer Béla u.
Flórián tér
Flórián u.
Fogadó u.
Fogaras u.
Fogoly dűlő
Forbát Alfréd u.
Forduló köz
Forrás dűlő
Fő tér
Fő u.
Főposta tér
Földes Ferenc u.
Francia u.
Frankel Leó u.
Füge dűlő
Fülemüle u.
Fülep Lajos u.
Fürdő u.
Fürj u.
Füst u.
Füzes dűlő
Fűzfa u.
Gabona u.
Gadó u.
Galagonya dűlő
Galamb u.
Garay János u.
Gábor Áron u.
Gábor u.
Gárdonyi Géza u.
Gáspár u.
Gát u.
Gebauer Ernő u.
Gerbera u.

x
x

Jakabhegyi út 25-35. sarok
Korsó dűlő 2 előtt

x

Kisdeindol-hegyhát dűlő

x

Perczel-Munkácsy u. sarok

x

Széna utca

29

30
Gergely u.
Gerle u.
Gesztenyés dűlő
Gesztenyés u.
Gém u.
Géza u.
Gizella u.
Goldmark Károly u.
Gólya dűlő
Gomba u.
Gorkij u.
Gosztonyi Gyula u.
Gödör u.
Görbe dűlő
Görgey Artúr u.
Gubér köz
Graz tér
Grőbel Emil u.
Gyár u.
Gyopár u.
Gyöngy u.
Gyöngyös u.
Gyöngyösi István u.
Gyöngyvirág u.
György u.
Györgytelep
Gyula u.
Gyulai Pál u
Gyükés köz
Gyümölcs u.
Haas Mihály tér
Hadik András u.
Hajadon u.
Hajlat u.
Hajmási út
Hajnal u.
Hajnalka u.
Hajnóczy József u.
Hal József u.
Hal tér
Haladás u.
Halász u.
Hamvas u.
Hannebeck Frigyes u.
Hannabeck F. u. 5-től
Hangya dűlő
Harangláb u.
Harangöntő u.
Harangszó u
Harangvirág u.
Hargita u.
Harkály dűlő

x

Hannabeck F. u. 5. előtt

x

Hannabeck u. 5. előtt

x

Harangláb utca a „köz”-ből

30

31
Harmat köz
Hármashegy u.
Hársfa út
Határ u.
Határőr u.
Hatház u.
Hattyú u.
Havas u.
Havi dűlő
Havi-hegyi út
Hegedűs Mihály u.
Hegyalja u.
Heim Pál u.
Héja dűlő
Hengermalom u.
Herman Ottó u.
Hétvezér u.
Hetesi köz
Hidegvölgyi út
Hirdi u.
Hold u.
Holló dűlő
Homok u.
Homokkő u.
Homoktető dűlő
Homoktető u.
Homokvölgy u.
Honvéd köz
Honvéd tér
Honvéd u.
Hordós dűlő
Horgas u.
Hórukkdomb u
Hosszú-földi u.
Hóvirág u.
Hőerőmű barakkok
Hőgyes Endre u.
Hősök tere
Huba u.
Hun u.
Hungária u.
Hunyadi János u.
Hurok u.
Huszár u.
Hűvös u.
Ibolya u.
Ifjúmunkás u.
Ifjúság útja
Igló u.
Ignác u.
Illyés Gyula u.
Ilona u .

x

Szőlőhegy

x

Havi-hegyi út

x

Keskeny dűlő

x

Dömörkapu út

x

Szabolcsi út

x

Postavölgyi út

x

Névtelen utca

31

32
Indóház tér
Ipar u.
Iparos u.
Irgalmasok utcája
Irinyi János u.
Iskola köz
István u.
István-akna
Izabella u.
Jácint u.
Jakabhegyi út
János u.
Janus Pannonius u.
Jász u.
Jászai Mari u.
Jázmin u.
Jedlik Ányos u.
Jegenyés u.
Jogász u.
Jókai tér
Jókai u.
Jószerencse u.
József Attila tér
József Attila u.
József u.
Juhász Gyula tér
Juhász Gyula u.
Jurisics Miklós u.
Júlia u.
Kálmán u.
Kálvária u.
Kálvin János u.
Kápolna domb
Kápolna tér
Káposztásvölgyi út
Káptalan u.
Károly tér
Károly u.
Károlyi Mihály u.
Kacsóh Pongrác u.
Kaffka Margit u.
Kakukk u.
Kalapács u.
Kamilla u.
Kamilla köz
Kandó Kálmán u.
Kanizsai Dorottya út
Kanyar u.
Kaposvári út
Kaptató u.
Karancs u.
Karó dűlő

x

Somogy utca

x

Szőlőhegy

x

Pázmány Péter u. 48- Kamilla k. sarok

x

Platán utca

32

33
Karolina u.
Karvaly dűlő
Kassa u.
Kassák Lajos u.
Katalin u.
Katona József u.
Katus utca
Kazinczy u.
Kedves u.
Keleti Kőhíd-dülő
Keller János u.
Kemény Zsigmond u.
Kenderfonó u.
Kenderföld u.
Kerényi Károly u.
Kert u.
Kertes dűlő
Kertész u.
Kertváros u.
Kerülő út
Keskeny dűlő
Keszűi út
Kéméndi sor
Kénes út
Kétágú u.
Kígyó u.
Kinizsi Pál u.
Király u.
Kisflórián u.
Kis köz
Kis u.
Kisbalokány dűlő
Kisboldogasszony u.
Kisdeindol dűlő
Kisdeindol köz
Kisdeindol tető
Kisdeindol-hegyhát dűlő
Kisdeindol-hegyhát köz
Kisdeindoli út
Kisfaludy Sándor u.
Kiskőszeg u.
Kislőtér u.
Kismélyvölgy dűlő
Kismélyvölgyhegyhát dűlő
Kispiricsizma dűlő
Kispostavölgyi út
Kispostavölgytető u.
Kis-réti út
Kiss Ernő u.
Kiss János u.
Kiss József u.
Kisszkókó dűlő

x

alulról==13-22/B előtt ------felülről==28 előtt

33

34
Kisszkókói út
Klapka György u.
Klimó György u.
Kóczián Sándor u.
Kócsag köz
Kócsag u.
Kodály Zoltán u.
Kodó dűlő
Kodolányi János u.
Koksz u.
Koller József u.
Kolónia u.
Kolozsvár u.
Koma dűlő
Komjáth Aladár u.
Komlói út
Kopács u.
Kórház tér
Kórház u.
Kormoskősor
Korsó dűlő
Korsó u.
Kosártanya
Kossuth tér
Kosztolányi Dezső u.
Kotyogó dűlő
Kovács Béla u.
Kőbánya dűlő
Kőbánya u.
Kökényes köz
Kölcsey Ferenc u.
Könyök u.
Körmöcz u.
Körömvirág u.
Körömvirág u. 59-65.
Kőrös u.
Kőrösi Csoma Sándor u.
Körtés köz
Köves köz
Köves-földi u.
Köveshegy u.
Kővirág u.
Középdeindol köz
Középdeindol-hegyhát út
Középdeindoli út
Középgyükési út
Középmakár dűlő
Közraktár u.
Köztársaság tér
Krisztina tér
Krúdy Gyula u.
Kultúrház u.

x

Boldogasszony-völgy

x

Korsó dűlő 2 előtt

x

Kisdeindol-hegyhát dűlő

x

Körömvirág u. 2. előtt

x

Középdeidol-hegyhát út vége-Középdeindol köz sarka

34

35
Kun u.
Kút u.
Kutas köz
Kutató dűlő
Kürt u.
Lahti u.
Lajkó köz
Lámpásvölgyi út
Lánc u.
Lankás út
Laskó u.
László u.
Laufer dűlő
Lázár Vilmos u.
Legény u.
Légszeszgyár u.
Lehel u.
Lenke u.
Lepke dűlő
Levendula u.
Liget u.
Liliom u.
Liszt Ferenc u.
Littke József u.
Lívia u.
Lokomotív u.
Lomb u.
Lombos köz
Losonc u.
Lotz Károly u.
Lovarda u.
Lovász Pál tér
Lőcse u.
Lőtér dűlő
Lőtér u.
Lugos u.
Lyceum u.
M u.
Május 1. u.
Máladó u.
Málna u.
Málom-hegyi út
Málomi út
Mályva u.
Mária dűlő
Mária köz
Mária u.
Mártírok útja
Márton u.
Mátyás Flórián tér
Mátyás király u.
Mázsaház u.

x

Bálics-tető dűlő

35

36
Madách Imre u.
Madarász Viktor u.
Madas József u.
Magaslati út
Magtár u.
Magyar Lajos u.
Magyar u.
Magyarürögi út
Major u.
Majorossy Imre u.
Majtényi Ferenc u.
Makár-tető dűlő
Makay István út
Makra dűlő
Makra-tető dűlő
Maléter Pál út
Malomvölgyi út
Mandula u.
Mandulás köz
Margit u.
Marosvásárhely u.
Marx Károly u.
Matakovits u.
Matheovits Ferenc út
Mecsek u.
Mecsekszentkúti út
Mécsvirág u.
Meggyes köz
Meggyfa u.
Megye köz
Megye u.
Megyeri Kishíd
Megyeri Nagyhíd
Megyeri tér
Megyeri út
Melinda u.
Mélykút dűlő 1-10. házszámig
Menta dűlő
Menta köz
Menyhért u.
Meredek dűlő
Meredek köz
Mérleg u.
Mester u.
Meszes dűlő
Mészkemence u.
Mezőszél u.
Mezsgye dűlő
Mihály u.
Mikes Kelemen u.
Miklós u.
Mikszáth Kálmán u.

x

Makra dűlő

x

Kisszkókó dűlő

x
x
x
x
x

Pázmány Péter u. 43-Menta d. sarok
Pázmány Péter u. 43-Menta k. sarok
Gáspár utca
Keskeny dűlő
Az első háztól gyűjtőpont

36

37
Miléva út
Minda u.
Mogyorós köz
Mohácsi út
Mókus u.
Monostor u.
Móra Ferenc u.
Móré Fülöp u.
Móricz Zsigmond tér
Móricz Zsigmond u.
Munkácsy Mihály u.
Muskátli u.
Muskotály u.
Nagyberki út
Nagy Ferenc tér
Nagyflórián u.
Nagy Imre út
Nagy Jenő u.
Nagy Lajos király. útja
Nagy Lajos u.
Nagyárpádi út
Nagydeindol-köz-dűlő
Nagydeindol-hegyhát dűlő
Nagydeindoli u.
Nagydeindol-tető dűlő
Nagyhídi út
Nagykozári út
Nagymeszes dűlő
Nagypostavölgy-alsó út
Nagypostavölgyi út
Nagyszeben u.
Nagyszkókó köz
Nagyszkókói út
Nagyvárad u.
Nap u.
Naposdomb u
Napkelet u.
Napsugár u.
Napvirág u.
Nárcisz u.
Nefelejcs u.
48-as tér
Nektár köz
Németh Béla u.
Németh László u.
Németh Márton u.
Nemzetőr u.
Nendtvich Andor út
Népfront u.
Neumann János u.
Nevelő u.
Névtelen u.

x

Sáfrány utca

x

Nagydeindol-hegyhát dűlő

x

Boldogasszony-völgy

37

38
Nyár köz
Nyár u.
Nyárfa u.
Nyáros u.
Nyíl köz
Nyíl u.
Nyírfa u.
Nyomda u.
Nyugati ipari út
Nyugati Kőhíd dűlő
Nyúl u.
Oldal dűlő
Olga u.
Orgona u.
Orom köz
Orsolya u.
Ótemető u.
Óvoda u.
Ökörszem dűlő
Örs u.
Őszirózsa u.
Őz u.
Paál László u.
Pacsirta u.
Páfrány u.
Pajtás u.
Pala köz
Palahegy u.
Pálma u.
Pálos dűlő
Pannónia u.
Panoráma dűlő
Panoráma u.
Papkert u.
Papnövelde u.
Papnövelde köz
Parcsin u.
Park u.
Parlag dűlő
Páva dűlő
Pázmány Péter u.
Pázsit u.
Péchy Blanka tér
Pécs felső vasútállomás
Pécsbányatelepi út
Pécsváradi út
Pék sor
Pelikán dűlő
Pellérdi út
Pélmonostor u.
Perczel Miklós u.
Perényi Kálmán u.

x
x

István vagy Szőlő utca
Jakabhegyi út 23/C elé

x

Felsőmakár dűlő

x

Palahegy vagy Koksz utca

x

Hunyadi János u. 79/1 –Pálos d. sarok

x

Papnövelde köz sarok

x

a 18-as számú háztól gyűjtőpont
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39
Pernecker István u.
Perr Viktor u.
Persely út
Péter u.
Petőfi Sándor u.
Pillangó dűlő
Pinty dűlő
Pipacs u.
Piroska u.
Pityóka köz
Platán köz
Platán u.
Polgárszőlő u.
Pollack Mihály u.
Pór Bertalan u.
Pósa Lajos u.
Postamester u.
Postavölgyi út
Prés dűlő
Présház u.
Puskás Tivadar u.
Puskin tér
Puskin u.
R. u.
Rácváros előtt u.
Rácvárosi út
Radnics u.
Radnóti Miklós u.
Rakéta u.
Rákóczi Ferenc út
Rákos Lajos út
Regina u.
Remény u.
Rengeteg u.
Repkény dűlő
Rét u.
Rétszél u.
Rezgő u.
Rigó u.
Rigóder út
Rigóderalja u.
Rippl-Rónai József u.
Rodostó u.
Róka u.
Rókus u.
Rókusalja u.
Rozmaring u.
Rózsa u.
Rózsa-hegyi dűlő
Rózsa-völgyi utca
Rücker-akna
S. u.

x
x

Daru utca
Gólya dűlő

x

Felsőmakár dűlő

x

Platán utca

x

Hétvezér u. 9—Rigóderalja u. sarok.

x

Mecsekszentkúti út 20.-Rózsa-hegyi d. sarok

39

40
Sáfrány u.
Ságvári Endre u.
Schroll József út
Sánc u.
Sándor u.
Sarkantyú u.
Sárgarigó dűlő
Sarló u.
Sármány dűlő
Sarolta u.
Sas dűlő
Sas u.
Sáska dűlő
Sellő u.
Selmecz u.
Semmelweis u.
Seregély dűlő
Sétatér u.
Siklósi út
Sirály u.
Sirály köz
Sólyom dűlő
Somfa u.
Somogy u.
Somogyi Béla u.
Somoska u.
Sorház u.
Sövény u.
Sport u.
Stadion u.
Steinmetz Kapitány tér
Sudár István u.
Surányi Miklós út
Sülevölgy
Szabadföld u.
Szabadság u.
Szabadságharc u.
Szabártos u.
Szabó Ervin tér
Szabó István u.
Szabó József u.
Szabolcsi út
Szamóca dűlő
Szántó Kovács. J. u.
Szántó László u.
Szántó Tibor u.
Szarka dűlő
Szarka köz
Szarkaláb u.
Szarvas dűlő
Szathmáry György u.
Szaturnusz u.

x

Daru utca

x

Fülemüle vagy Sirály utca

x

Surányi Miklós u.

x

Mázsaház utca

x
x

Mária dűlőre- v Ürögi határ út
Mária dűlőre- v Ürögi határ út

40

41
Százszorszép u.
Széchenyi tér
Szeder u.
Szegfű u.
Székely Bertalan út
Székely u.
Szemere Bertalan u.
Széna u.
Szendrey Júlia u.
Szent Bertalan út
Szent Borbála u.
Szent Erzsébet u.
Szent István tér
Szent Mór u.
Szentegyház u.
Szentlőrinci út
Szepesy Ignác u.
Szeptember 6. tér
Sziebert Róbert u.
Szigeti tanya
Szigeti út
Szikla u.
Sziklás dűlő
Szilágyi Dezső u.
Szilfa köz
Szilva u.
Szilvás köz
Színház tér
Szirom u.
Szitakötő u.
Szív u.
Szivárvány u.
Szkókó tető dűlő
Szkókó tető köz
Szondy György u.
Szöcske u. .
Szőlész dűlő
Szőlész köz
Szőlő u.
Szőlőhegy
Szőlőhegyi út
Szőnyi Ottó u.
Szövetkezet u.
Szövetség u.
Szövőgyár u.
Sztárai Mihály út
Szúnyog dűlő
Szurdok dűlő
Szurdok köz
Szűk u.
Szüret u. 1-5-ig
Tábor köz

x

Körömvirág utca

x

Szkókó tető dűlő

x

Mária dűlő

x

Tábor utca

41

42
Tábor u.
Taizs Mihály u.
Táltos u.
Táncsics Mihály u.
Tárna u.
Tátika u.
Tátra u.
Tavasz u.
Teleki Blanka u.
Temesvár u.
Templom köz
Templom tér
Teréz u.
Terracina tér
Testvériség u.
Testvérvárosok tere
Tettye dűlő
Tettye tér
Tettye u.
Téglaház-dűlő
Thököly Imre út
Tiborc köz
Tiborc u.
Tildy Zoltán u.
Tímár u.
Tinódi u.
Toldi Miklós u.
Tolnai József u.
Tolsztoj Leó u.
Tompa Mihály u.
Tompa dűlő
Torda u.
Tölgyes u.
Tölgyfa köz
Tömörkény István u.
Törekvés u.
Török István u.
Török köz
Török u.
Törpe u.
Tulipán u.
Túra u.
Turini u.
Tüke u.
Tüske u.
Tündér u.
Türr István u.
Tüskés dűlő
Tüskésréti út
Tüzér u.
Tűzoltó u.
Ugar dűlő

x

Tiborc u. 61- Tiborc köz sarok

x

Állomás u.

x

Felsőmakár dűlő

x

Bajmi dűlő

42

43
Uitz Béla u.
Új fasor
Újvilág u.
Ungvár u.
Universitas u.
Uzdóc u.
Űrhajós u.
Ürög u.
Ürögi fasor
Ürögi határút
Üszögi út
Váci Mihály u.
Vadász u.
Vadrózsa u.
Vadvirág u.
Vágóhíd u.
Vájár köz
Vajda János u.
Várady Antal u.
Vargha Damján u.
Varjú dűlő
Várkonyi Nándor u.
Városház köz
Varsány u.
Vas Gereben u.
Vasút u.
Vasvári Pál u.
Venyige dűlő
Vércse dűlő
Veréb dűlő
Veres Péter u.
Veress Endre u.
Verőfény u.
Verseny u.
Veterán u.
Víg u.
Vigadó u.
Viktória u.
Vilmos u.
Vince u.
Viola u.
Virág u.
Visnya Ernő u.
Vizes dűlő
Víztároló dűlő
Völgyi dűlő
Vörösbegy dűlő
Vöröshegy u.
Vöröskereszt u.
Vöröskő u.
Vörösmarty Mihály u.
Wallenstein Zoltán u.

x

Magyarürögi út 118- Ürög u. sarok

x

Egyenlőség u.- Vájár k. sarok

x
x

Platán utca
Sólyom dűlő

x

Jakabhegyi út

43

44
Wesselényi Miklós u.
Xavér u.
Ybl Miklós u.
Zámor u.
Zengő u.
Zerge u.
Zichy Gyula u.
Zidina
Zipernowsky Károly u.
Zója u.
Zólyom u.
Zöldellő u.
Zöldfa u.
Zrínyi Miklós u.
Zsák u.
x
Zsigmond u.
Zsinkó István u.
Zsolnay Vilmos u.
Zsolt u.
Zsongorkő u.
Zsuzsanna u.
Zurna dűlő
GYŰJTŐPONT: Szabványos tárolóedény kihelyezése gyűjtési napokon

Nagykozári út

2. Közszolgáltató rendelkezésre állása heti háromszori gyakorisággal
Utca neve

Anna u.
Apáca u.
Aranyoskút tér
Bástya u.
Bercsényi Miklós u.
Boltív köz
Ciszterci köz
Citrom u.
Dischka Győző u.
Eötvös József u.
Esze Tamás u.
Fellbach tér
Ferencesek utcája
Flórián tér
Főposta tér
Fürdő u.
Gábor u.
Goldmark Károly u.
Graz tér
Hal tér
Hunyadi János u. 1-11-ig
Irgalmasok utcája
János u.
Janus Pannonius u.
Jókai tér
Jókai u. Jókai tér - Rákóczi út közötti szakasz

44

45
József u.
Káptalan u.
Kazinczy u.
Király u.
Kisflórián u.
Kisfaludy Sándor u.
Kossuth tér
Lyceum u.
Mária u.
Mátyás király u.
Megye köz
Megye u.
Meredek u.
Munkácsy Mihály u.
Nagyflórián u.
Papnövelde u.
Perczel u.
Széchenyi tér
Szent István tér
Szent Mór u.
Szepessy Ignác u.
Színház tér
Teréz u.
Tímár u.
Toldi Miklós u.
Várady Antal u.
Városház köz
Vörösmarty Mihály u.
Zrínyi Miklós u.

45
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2. függelék a 44/2002. (VI.29.) önkormányzati rendelethez90

2.A közszolgáltatással ellátott külterületek jegyzéke
Utca neve
Agancs dűlő
Átlós köz
Bogáncs dűlő
Borász dűlő
Bormérő dűlő
Borz dűlő
Cserbokros dűlő
Fosztó-völgyi út
Gálic dűlő
Gilice sor
Gödrös-dűlő
Gyep dűlő
Haris köz
Hegyes köz
Hegy-mezői út
Héber köz
Hérics dűlő
Homokgödör utca
Indás köz
Kacsoló dűlő
Kápa-dűlő
Kiskerti dűlő
Közép-hegy-dűlő
Kunkori köz
Kuvik köz
Lejtő dűlő
Mélyút dűlő
Mérő köz
Monyorósdi-kút-dűlő
Murci dűlő
Muromi út
Nyest-dűlő
Őrhegyi dűlő
Örvös dűlő
Őzgida köz
Pacca dűlő
90

Gyűjtőpont helye
Csertető temető kapu
Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés
6-os út Gilice sor összekötő
6-os út Gilice sor összekötő
6-os út Gilice sor összekötő
Csertető temető kapu
Csertető temető kapu
Pacca dűlő dél-keleti vége
Csertető temető kapu
6-os út Gilice sor összekötő
Pacca-dűlő dél-keleti vége
Pacca dűlő dél-keleti vége
6-os út Gilice sor összekötő
Pacca-dűlő dél-keleti vége
Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés
6-os út Gilice sor összekötő
Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés
Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés
6-os út Gilice sor összekötő
Pacca dűlő dél-keleti vége
Dobogó-dűlő – Szüret utca kereszteződés
Pacca dűlő dél-keleti vége
Csertető temető kapu
Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés
6-os út Gilice sor összekötő
Csertető temető kapu
Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés
Pacca dűlő dél-keleti vége
6-os út Gilice sor összekötő
Csertető temető kapu
6-os út Gilice sor összekötő
6-os út Gilice sor összekötő
Pacca dűlő dél-keleti vége
6-os út Gilice sor összekötő
Csertető temető kapu
Pacca dűlő dél-keleti vége

A 2. függeléket beiktatta a 66/2011. (XII.20.) Ör. 10. §-a, mely hatályos 2012. január 1-től.
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Picurka köz

Csertető temető kapu

Pincemester dűlő
Pincemester köz

Pacca dűlő dél-keleti vége
Pacca dűlő dél-keleti vége

Pincér-dűlő
Sarkos dűlő

Dobogó-dűlő – Szüret utca kereszteződés
Pacca dűlő dél-keleti vége

Szabolcshegyi út
Széles út

Csertető temető kapu
Pacca dűlő dél-keleti vége

Szélső út
Szénhordó köz

Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés
Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés

Szénispán útja
Szödrös út

Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés
6-os út Gilice sor összekötő

Szőlőfej dűlő
Szőlőinda-dűlő

Pacca dűlő dél-keleti vége
6-os út Gilice sor összekötő

Szüret utca/Csertetőtől délre/
Tőtike dűlő

Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés
6-os út Gilice sor összekötő

Veltelini dűlő
Vendég utca

6-os út Gilice sor összekötő
Nyáros utca sarka
Utca neve

Nagy-Zsebei út
Zsebe-tető
Áfonya utca
Sárkánytorok
Szellő utca
Kis-Máli út
Nagy-Máli út
Cirfandli utca
Pálca utca
Pince sor
Malom-cseri
Batifejtő utca
Hegymeg dűlő
Parány utca
Zsebe-dűlő
Zsebe-Kúti dűlő
Gyertya utca
Zodóföldi utca
Szederinda köz

Gyűjtőpont helye
Nagy-Zsebei út –Zsebe-tető kereszteződés
Nagy-Zsebei út – Áfonya u. kereszteződés

Nagy-Máli út – Cirfandli u. kereszteződés
Nagy-Máli út – Pálca u. kereszteződés
Nagy-Máli út – Pince sor kereszteződés
Malom-cseri út – Batifejtő u. kereszteződés
Malom-cseri út- Hegymeg dűlő kereszteződés
Malom-cseri út- Parány u. kereszteződés
Malom-cseri út- Zsebe dűlő kereszteződés
Zsebe-kúti dűlő – Gyertya u. kereszteződés
Nagy-Zsebei út- Malomcseri út sarok
Zodóföldi út- Szederinda köz kereszteződés

Gyűjtőpont helyett házhoz menő gyűjtés még az alábbi utcákban:
Rózsa-hegyi dűlő
Ászok dűlő
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