41/2001. (XI. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete
A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
Módosítva: 20/2002. (V. 13.), a 43/2002. (XII. 12.), a 28/2003. (V. 30.), a
45/2003. (XI. 26.) a 10/2004. (II. 26.) a 38/2004. (XII. 30.), a 38/2005. (XII.
23.) , a 4/2006. (I.27.), a 44/2006. (XII.14.) ÖKT. a 40/2007.(XII.19.) ,a
41/2008.(XII.18.) ,a 34/2009.(XII.17.) , a 38/2010.(XII.16.), 38/2011.(XII.15.)
, az 5/2012.( I.26.), a 18/2012. (IV.26.) , a 21/2012.(V.31.) , a 43/2012.
(XII.13.), 10/2013.(III.28.) , a 23/2013. (VI.27.), a 5/2014.(I.30.) , a
21/2016.(VI.30.), a 36/2016.(XII.1.) ,a 18/2017.(VI.29.), a 25/2017.(X.27.) ,a
3/2021.(III.17.)Önk. rendeletekkel. (Egységes szerkezetbe foglalva:
2021.III.17.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Ht.) és az 1995. évi LXII. törvény alapján a természeti környezet védelme,
és a település tisztaságának biztosítása érdekében a város területén a települési szilárd és
folyékony hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával, valamint az ehhez
kapcsolódó díjakkal kapcsolatosan az alábbiakat rendeli el.
1

Általános rendelkezések
1. § (1) A város területén a szilárd hulladék gyűjtése, az elszállításáig való tárolás és a
rendszeres elszállítás igénybevétele minden természetes és jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet részére kötelező.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd város közigazgatási területére.
(3) Hulladékot a város területén csak e rendeletben meghatározottak szerint szabad
gyűjteni, tárolni, elszállítani és elhelyezni.
Értelmező rendelkezések
22.

§ 2.§ (1) Települési hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 43. pontjában meghatározott
hulladék (a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék);
(2) Háztartási hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott hulladék
(a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint nagydarabos
hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt
helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein
képződő hulladékot);
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(3) Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 22. pontjában
meghatározott hulladék (az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a
háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz
hasonló).
3
(4) Közszolgáltatást végző szervezet: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató).
(5) Természetes személy: Szentgotthárdon állandó, vagy ideiglenes lakással
rendelkező személy, a 24 órát meghaladóan idegenforgalmi, vagy munkavállalási
céllal a városban tartózkodó, a városban albérlőként tartózkodó személy.
(6) Jogi személy: a városban telephellyel rendelkező önálló jogi személy.
(7) Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: a városban telephellyel rendelkező
nem jogi személyiségű szerv vagy szervezet.
(8) Építési-bontási hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott
hulladék (az a hulladék, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény szerinti építési tevékenységből származó hulladék)
(9) Tömbházas övezet: A több lakást tartalmazó közös hulladékgyűjtő edényeket
használó társasházi, szövetkezeti, stb. 2 számú melléklet szerinti ingatlanok
(10) Elkülönített (szelektív) gyűjtés: a Ht. 2. § (1) bekezdés 5. pontjában
meghatározott gyűjtés (olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a
hulladékfajtája és jellege szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon
történő kezelését)
4
(11) Sárga és kék színű zsákos szelektív gyűjtés: az elkülönítetten (szelektíven)
gyűjtött csomagolási hulladéknak a közszolgáltató által biztosított sárga és kék színű
zsákokban történő elkülönített gyűjtése.
5
(12) Kerti zöldhulladék: Ingatlanokon lakossági körben keletkezett fák, cserjék,
bokrok nyesedékei, a lenyírt fű, a lehullott falevelek, illetve kidobott
karácsonyfák.

A hulladék gyűjtése, gyűjtő edényzet
3. § (1) A város területén a hulladék gyűjtését az erre a célra rendszeresített gyűjtő
edényekben, 6és -zsákokban kell megoldani a rendeletben meghatározott módon.
(2) A gyűjtő edényzetet azon az ingatlanon kell elhelyezni, ahol a hulladék keletkezik,
kivéve, akit a szemétszállító 50 m-nél jobban megközelíteni nem tud.
(3)7 A 2. melléklet szerinti közös gyűjtő edényeket használó tömbházaknál elkülönítetten
(szelektíven) gyűjtött hulladékok összegyűjtésére szolgáló tárolóedény csoportot elsősorban a
tömbházak területén kell elhelyezni. Kivételt képez ez alól a Szentgotthárd, Mártírok út
4/A/B/C/D. szám alatti társasház, amely elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékának
elhelyezése a Szentgotthárd, Mártírok útja 4. és Mártírok útja 2/A/B. közötti (szentgotthárdi
1289/3. helyrajzi számú) közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő szigeten történik. Az
elkülönítetten gyűjtött üveghulladék gyűjtését a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
15/2019. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szabályozza.
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(4) A közterületen elhelyezett tárolóedényzetről a szolgáltatást nyújtó -mint tulajdonosgondoskodik.
9
(5) Az ingatlanokon keletkező háztartási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet
biztosításáról, az edényzet karbantartásáról, természetes elhasználódása esetén szükségessé
váló cseréjéről, a rendeltetésszerű használatról, tisztántartásról és az edényzetek szállításhoz
történő kihelyezéséről az ingatlan tulajdonos, bérlő, használó, lakóközösség köteles
gondoskodni.
(6) Megrongálódott, balesetveszélyes és fedetlen gyűjtőedényt használni tilos.
(7)10 Családi házas ingatlanoknál a Közszolgáltatónak háztartásonként biztosítani kell a
mindenkori gyűjtési gyakoriságnak megfelelő darabszámú min. 65 cm x 95 cm méretű, vagy
ennek megfelelő űrtartalmú összehúzható 2 db sárga és 1 db kék színű szelektív
hulladékgyűjtő cserezsákot. Az előírásoknak megfelelően elkülönítetten (szelektíven)
gyűjtött hulladék bármilyen más átlátszó zsákban is kihelyezhető.
11
(8) A R. 2. melléklete szerinti közös gyűjtő edényeket használó tömbházaknál a
Közszolgáltatónak biztosítania kell a lakóközösség igényeinek megfelelő darabszámú
szelektív hulladékgyűjtőt.
12
(9) A sárga és kék színű szelektív gyűjtő üres zsákokat a Közszolgáltató köteles lehetőleg
a begyűjtés napján kitett zsákok begyűjtésekor a lakóháznál rögzített módon elhelyezni, ami
lehetetlenné teszi, hogy a szél a zsákokat elfújja. A Közszolgáltató továbbá köteles a
szelektív gyűjtő zsákokat folyamatosan a lakosság számára az önkormányzati hivatalban és
az önkormányzati városgazdálkodási ügyekkel is foglalkozó szervezeténél, valamint a
Zöldudvarban is elérhetővé tenni. A 3. mellékletében meghatározott utcákban a
kisteherautóval történő gyűjtésnél a Közszolgáltatónak háztartásonként biztosítani kell a
mindenkori gyűjtési gyakoriságnak megfelelő darabszámú 120 liter űrtartalmú kommunális
hulladék gyűjtésére alkalmas előnyomott hulladékgyűjtő zsákot is.
13
(10) A többlet vegyes hulladék, illetve a kerti zöldhulladék elhelyezésére előnyomott
STKH emblémával ellátott zsákok (továbbiakban: emblémázott zsákok) Szentgotthárdon
megvásárolhatók. A megvásárolható emblémázott zsákokat, megfelelő számban, megfelelő
értékesítési helyeken a Közszolgáltató helyezi el. A Közszolgáltató gondoskodik arról, hogy
legalább Szentgotthárd központi területén (a belvárosban) legalább egy működő
kereskedelmi egység (bolt) legyen, ahol emblémázott zsákok vásárolhatók. Az emblémázott
zsák árának megfizetése a hulladékkezelés költségeit fedezi. A hulladékgyűjtő edények
mellé kihelyezett emblémázott zsákokat külön bejelentés nélkül, ürítési napokon az
ingatlanok elől a Közszolgáltató elszállítja. Más zsákban kihelyezett hulladékot a
Közszolgáltató nem szállít el.
8
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3/A. § A Ht. 39. § (5) bekezdés alapján a város területén az ingatlanokon keletkező papír-,
fém-, üveg-, műanyag-, italos kartondoboz csomagolási hulladékot, illetve a kerti
zöldhulladékot, valamint a használt sütőolaj-, illetve -zsiradék hulladékot az ingatlan
tulajdonosa, bérlője, használója köteles elkülönítetten gyűjteni. Az ingatlanokon
elkülönítetten gyűjtött hulladékot, a komposztálható hulladék, az üveg, a használt zsír és
sütőolaj kivételével a Közszolgáltató által biztosított sárga, a papír hulladékot pedig a kék
színű szelektív gyűjtőzsákokba, illetve a tömbházaknál a környezetükben kihelyezett
szelektív gyűjtő konténerekben kell elhelyezni. Szelektíven gyűjtött hulladék a
Közszolgáltató által üzemeltetett Szentgotthárd, Nyárfa utca 0284/32 hrsz. alatt lévő
Zöldudvarban is elhelyezhető. A Zöldudvarban a csomagolási hulladékon kívül az újra
hasznosításra alkalmas hulladék (használt étolaj és zsír, üveg) is elhelyezhető. A családi
házas övezetű ingatlanokon keletkező kerti zöldhulladékot komposztálni kell és csak a
nehezen komposztálódó, illetve komposztra nem tehető kerti zöldhulladék kerülhet a kerti
zöldhulladékgyűjtőbe, illetve zöldhulladék gyűjtő zsákba. A kerti zöldhulladékot elsősorban
komposztáló edényben – például a korábban az önkormányzat által családi házanként
rendelkezésre bocsátott komposztáló edényben - kell komposztálni.
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A hulladék elszállítása
4. § (1) A gyűjtőedényzet mennyiségét úgy kell biztosítani, hogy az elszállítás
gyakorisága mellett a hulladék ne gyűlhessen fel úgy még ünnep- és munkaszüneti napokon
sem, hogy a gyűjtőedényzetbe ne férjen el. Az elszállítás rendjét a szolgáltatást végzőnek
előre ismertetni kell.
15
(2) A hulladékgyűjtő edényzetet továbbá a szelektív gyűjtőzsákokat csak a szállítási napon
szabad a közterületre kihelyezni úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza, biztonságát ne
veszélyeztesse.
(3)A hulladékgyűjtő edényzetbe nem helyezhetők el olyan tárgyak, melyek az edényzet
ürítését végző dolgozók testi épségét veszélyeztetik, vagy a szállító jármű műszaki
berendezéseit rongálják, vagy károsítják.
16
(4) A gyűjtő edényzetbe terjedelme miatt el nem helyezhető hulladék (lomhulladék)
leadása elsősorban a Szentgotthárd, Nyárfa utca 0284/32 hrsz. alatt lévő Zöldudvarban
történhet. A városrészeken (Rábatótfaluban, Farkasfán, Máriaújfaluban, Rábafüzesen,
Jakabházán, Zsidán és Zsidahegyben valamint Rábakethelyen) a városrészi önkormányzat
és/vagy városrészi civil szervezet (továbbiakban városrészi lebonyolító) kérésére évente egy
alkalommal gyűjtőpontos lomtalanítás szervezhető, amelyre az önkormányzat külön
megállapodást köt az adott városrészi lebonyolítóval. A városrészi gyűjtőpontos lomtalanítás
megszervezése a városrészi lebonyolító feladata. A gyűjtőpontos lomtalanításra a városrészi
lebonyolítóval megkötött megállapodást követően az önkormányzat külön szerződést köt a
Közszolgáltatóval. A gyűjtőpontos lomtalanítási helyszíneken a felelős városrészi
lebonyolító által kijelölt személy iránymutatása alapján frakciónként helyezhető el lom
hulladék, amit külön megállapodás alapján a Közszolgáltató vesz át.
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Lomtalanítási gyűjtőpontra nem vihető bezsákolt háztartási hulladék, zöldhulladék (kerti
hulladék, nyesedék), szelektív hulladék (pl. kék, vagy sárga zsákban gyűjthető hulladék
stb.), állati tetem, gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék, autóbontásból
származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), építési-bontási hulladék
(mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, ajtó, üveg, síküveg, tükör, stb.), szóródó-,
lapátos-, zsákos hulladék (Inert, kommunális), személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer, maradék
festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.),
elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép), fém hulladék (pl. hordó,
ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.), kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy
túlméretes hulladék.
(5) A 2.§.(3) bek. alá tartozó nem háztartási hulladék elszállíttatásáról a hulladék
keletkezését okozó köteles gondoskodni.
Ezen kötelezettsége teljesítéséről a 17Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
felszólítására beszámolási kötelezettség terheli.
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(6) Vegyes hulladék szállítása családi házas övezetben és a tömbházaknál heti egy
alkalommal történik. A kerti zöldhulladék elszállítása december 1. és március 31. között
havonta egy alkalommal, április 1. és november 30. között 2 hetente, az évente elkészített
hulladéknaptár szerinti időpontban házhoz menő rendszerben valósul meg, az elkülönítetten
gyűjtött csomagolási hulladék elszállítása családi házas övezetben (sárga, kék zsákos
gyűjtés) havonta egy alkalommal, a tömbházaknál heti egy alkalommal (hulladéknaptár
szerint) történik.
19
(7) A normál nyomtávú és össztömegű hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető
jelen rendelet 3. melléklet a) pontjában meghatározott utcákban kisteherautóval történő
házhoz menő zsákos gyűjtéssel történhet a hulladékkezelés, a 3.melléklet b) pontjában
meghatározott utcák a kisteherautóval sem megközelíthető utcák. A vegyes hulladék
gyűjtését, a sárga és kék zsákos szelektív gyűjtést az edények, a zsákok gyűjtő útra történő
kihelyezésével kell megoldani. A Közszolgáltatónak ezeken a helyeken a megfelelő számú
üres zsákok (2 db sárga és 1 db kék zsák) ingatlanonkénti kihelyezését fokozott figyelemmel
biztosítani.
.

20Veszélyes

hulladék

5. § (1) Tágabb értelemben a veszélyes hulladék a jogszabályban meghatározott
hulladékok köre, kezelésük jogszabályban meghatározott.
21
(2) A háztartásokban megjelenő veszélyes hulladékok keletkezési helyükön csak
átmenetileg, saját felelősségre tárolhatók. A Közszolgáltató által üzemeltetett Szentgotthárd,
Nyárfa utca 0284/32 hrsz. alatt lévő Zöldudvarban a befogadható veszélyes hulladékok
átvétele biztosított.
(3) Veszélyes hulladékot fentiektől eltérően gyűjteni, tárolni és elhelyezni tilos.
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Építési törmelék, föld
6. § 22(1) Építési-bontási hulladékok gyűjtését és kezelését csak engedéllyel rendelkező
hulladékkezelő végezheti.
(2) A lakossági körben keletkező építési-bontási hulladék (beton, tégla, cserép, kerámia,
üveg, egyéb építési hulladék, törmelék) elhelyezése a Közszolgáltató által üzemeltetett
zöldudvarban, a Szentgotthárd, Nyárfa utca 0284/32 hrsz-on történhet.
(3)24
7. § (1) A hulladékgyűjtő edényzetet rongálni, rendeltetésétől eltérő módon használni, az
összegyűjtött hulladékból (kukákból) válogatni, gyűjtögetni tilos.
25
(2) Hulladék elégetése tilos .
23

Hulladékszállítási díj
8. §26
Támogatások, kedvezmények
9. §27 (1) Mindazon természetes személyek, akikre a R. 1. § (1) - (2) bekezdése szerint a
rendelet hatálya kiterjed a 30 napnál hosszabb folyamatos távollét esetén a távollét
tényét
a
Szolgáltatónál írásban bejelenthetik és egyúttal kérhetik a szolgáltatás
szüneteltetését. A bejelentést legalább 15 nappal korábban kell megtenni. A bejelentésben
meg kell jelölni a távollét várható időtartamát.
(2) Amennyiben egy ingatlan előre nem tervezhető módon vált lakatlanná (halálozás,
kórházi kezelés/ gyógykezelés), a Szolgáltatónál írásban bejelenthető és egyúttal kérhető a
szolgáltatás szüneteltetése. A bejelentést megteheti: elhalálozás esetén az elhalt örököse
(várható örököse), 30 napnál hosszabb kórházi- / gyógykezelés esetén a kezelés alatt álló vagy
annak közeli hozzátartozója; mindkét esetben bérelt vagy használatra átengedett ingatlan
esetén az ingatlan bármely tulajdonosa is.
(3) A Szolgáltató a bejelentés alapján a szolgáltatást szüneteltetheti. A Szolgáltató a
szüneteltetésről megállapodást köteles kötni a Bejelentővel. A Szolgáltató a bejelentést
követően, de még a megállapodás megkötése előtt megvizsgálja, hogy az ingatlant valóban
nem használja senki. A Szolgáltató a szüneteltetésről szóló megállapodás megkötését
megtagadja, ha a bejelentett ingatlanát továbbra is bármilyen jogcímen használják. A
Szolgáltató a bejelentés elfogadására és a szüneteltetésről szóló megállapodás megkötésére
köteles akkor, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy az ingatlannak valójában nincs
használója. A szüneteltetésről szóló megállapodást a Bejelentő által megjelölt időtartamra,
határozott időre kell kötni.
(4) A Szolgáltató a megkötött megállapodás időtartama alatt ellenőrizheti a Bejelentővel
kötött megállapodásban foglaltakat, a Megállapodás megszegése esetén jogosult attól elállni.

Módosította: 10/2013. ( III. 28.) Önk. r.12. § (1) bek.-e. Hatályos: 2013. IV. 01-től
Módosította: 3/2021. ( III.17.) Önk. r.6. §. Hatályos: 2021. III. 18-tól
24
Hatályon kívül helyezte a 36/2016. ( XII. 1.) Önk. r. 1 §.- a 2016. XII. 02-től
25
Módosította:10/2013. ( III. 28.) Önk. r.13. § . Hatályos: 2013. IV. 01-től
26
Hatályon kívül helyezte: 21/2016. ( VI. 30.) Önk. r.6. § 2016.VII. 01-től
22
23

27

Módosította: 9/2020. (II. 27.) Önk. r. 1. § Hatályos: 2020. II. 28-tól

(5) A Bejelentő köteles jelezni, ha a távollétéből visszatért illetve ha a megüresedett
ingatlanba bárki beköltözött. Amennyiben a tervezett időnél hosszabb a távollét, illetve
annál hosszabb ideig nem veszik használatba az ingatlant, a
megállapodás
meghosszabbítását a Bejelentő köteles írásban kérni-megjelölve a további távollét várható
időtartamát illetve a megüresedett ingatlanba beköltözés várható időpontját.
10. § 28

30

10./A §29
10/B. §
Vegyes rendelkezések

11. § 31(1) közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt által megküldött számla alapján köteles
megfizetni.
32
(2) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. jogosult késedelmi kamat felszámítására.
(3) 33 A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő
neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. Ezeket az adatokat a közszolgáltatást
végző kezeli, ez kötelező adatkezelés. A kötelező adatkezelés célja a közszolgáltatást igénybe
vevők körének nyilvántartása, a közszolgáltatást igénybe vevők befizetéseinek, tartozásainak
nyilvántartása és az ezen nyilvántartott adatokban történt változások végrehajtása. A
kezelendő adatok megismerhetőségét a szolgáltatást végző a szolgáltatást igénybe vevőn kívül
csak a szolgáltatás megszervezéséért felelős önkormányzatnak biztosítja. Az adatkezelés
időtartama a szolgáltatás igénybevételének ideje és az igénybevételt követően öt év. Az
adatkezelő a közszolgáltatást végző szerv munkaszervezete.
34

(4)

Záró rendelkezések

12. § (1)35
Hatályon kivül helyezte az 5/2014. (I. 30.) Önk. rendelet 1. §..-a 2014. I. 31.től.
29
Hatályon kivül helyezte az 5/2014. (I. 30.) Önk. rendelet 1. §.-a 2014. I. 31.től.
28

Hatályon kívül helyezte a 3/2021.(III.17.) Önk.r.8.§.-a 2021.III.18-tól.
Módosította: 21/2016. ( VI. 30.) Önk. r. 5. § Hatályos: 2016. VII. 01-től
32
Módosította: 21/2016. ( VI. 30.) Önk. r. 5. § Hatályos: 2016. VII. 01-től
33
Módosította: 25/2017. ( X. 27.) Önk. r.1. §. Hatályos 2017.X.30-tól
34
Hatályon kívül helyezte: 21/2016. ( VI. 30.) Önk. r.6. § 2016.VII. 01-től
30
31

Hatályon kivül helyezte a 43/2012. (XII. 13.) Önk. rendelet 1. §. f.) pontja 2012. XI. 15.től a tiltott közösségellenes magatartást.
35

13. § 36

Egységes szerkezetbe foglalva: 2021. március 17.-én.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet

2. mellékletéről

„A 41/2002. /XI.29./ önkormányzati rendelet 2. mellékletéről
A több lakást tartalmazó közös hulladékgyűjtő edényeket használó társasházi, szövetkezeti,
stb. ingatlanok:
Tömbházak
Utca megnevezése

Házszám

Ady. u.
Árpád u.

6.
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 16, 18

Bethlen u.
Deák u.

22
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 5, 7, 15, 17

Gárdonyi u.
Hunyadi u.

3.
3, 5, 23, 25, 35, 22, 30, 46

István király utca

36

Hatályon kívül helyezte: 21/2016. ( VI. 30.) Önk. r.6. § 2016.VII. 01-től

37

Hatályon kívül helyezte a :23/2013. ( VI. 27.) Önk. r. 3. § .-a 2013. VII. 01-től

38

Kiegészítette: 10/2013. ( III. 28.) Önk. r.20. §. Hatályos: 2013. IV. 01-től

2

József A. u.

1-3, 5, 7, 19, 27, 31, 33, 30

Kethelyi u.

35, 33

Kossuth L. u.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2, 4,
8

Május 1. utca

2

Mártírok útja

2, 4, 6, 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Pável Á. ltp.
Rákóczi F. utca
Széll Kálmán tér
Szabadság tér
Széchenyi I. u.

3, 4, 5, 6
5
8, 10, 14, 16, 18, 20, 15, 17, 19, 21
1, 2, 3, 4
1, 5, 21, 8, 10”
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3. mellékletéről

„A 41/2002. /XI.29./ önkormányzati rendelet 3. mellékletéről
a) A normál nyomtávú és össztömegű hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető
utcák:
1. Zsida városrészen: Örökzöld utca, Vadvirág utca, Muskátli utca, Szépvölgyi utca
2. Zsidahegy városrészen: a Zsidahegyi úton a 2052 hrsz. és a 2002 hrsz.-ú közút
csatlakozástól Nyugatra eső szakasz;
3. Rábatótfalu városrészen: Alsópatak utca, Felsőpatak utca, Akác utca, Szvétecz Ernő
utca,.
4. Farkasfa városrészen: Hegyi utca, Belsőszer utca, Andrásszeri utca, Feketetó utca,
Zsilavek utca, Kiserdő utca, Fővég utca vége;
5. Máriaújfalu városrészen: Fenyvesalja utca vége;
6.
Rábakethely városrészen: Alsó utca, Mikes Kelemen utca;
7.
Rábafüzes városrészen: Toldi utca, Babits utca, Déryné utca,
Móra Ferenc utca, Szentgotthárd 0374. hrsz-ú út (volt laktanyához vezető út)”

b)

A normál nyomtávú és össztömegű hulladékgyűjtő gépjárművet
helyettesítő kisteherautóval sem megközelíthető utcák:

1. Zsida városrészen: Erdei utca, Zöldlomb utca;
2. Rábatótfalu városrészen: Űrhajós utca;
3. Máriaújfalu városrészen: Hegyalja utca;
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Módosította: 3/2021. ( III.17.) Önk. r.7. §. Hatályos: 2021. III. 18-tól

