Gyömrő Város Önkormányzatának
15/2002. (VI. 13.) számú
köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi
rendelete és szabályai
A 26/2003. (XII.22.), a 23/2004. (XII.16.), a 6/2005. (II.24.),
a 35/2005. (XII.15., a, 10/2007. (IV.26.) 23/2008. (XII.19.)
30/2009. (XII.17.) sz. 19/2010. (IX.20.) sz. 28/2010.(XII.16.) sz. a 8/2011.(III.22.) sz. a
21/2011. (VII. 08.) sz. a 17/2012.(V.31.) sz. a 16/2013. (VI. 28.) sz. és a 31/2013. (XII.19.) sz.
rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §1
(1)

A rendelet célja a köztisztaság, a település tisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme a település területén belül keletkező
települési szilárd hulladékok káros hatásaitól. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátás, a
tevékenység ellenőrizhetősége, átláthatósága.

(2)

Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati feladatairól
kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. Az Önkormányzat a
hulladékgazdálkodásról szóló 2010. évi XLIII. törvényben (továbbiakban: Hgt.) és
annak települési szilárd hulladékkezelésére, illetve az ahhoz kapcsolódó közszolgáltatás
ellátására vonatkozó végrehajtási rendeletben, valamint a jelen rendeletben foglaltak
szerint az ingatlan tulajdonosokra és használókra kötelező hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez és működtet a települési szilárd hulladék rendszeres
begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása és más kezelési műveletének
megvalósítása érdekében.
2. §2

(1)

E rendelet hatálya kiterjed Gyömrő Város egész közigazgatási területére és azon belül
minden jogi és természetes személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre,
társaságra, továbbá valamennyi ingatlanra, ingatlantulajdonosra és használóra.

(2)

A rendeletben szereplő közszolgáltatás kötelező igénybevétele nem terjed ki azokra az
ingatlan tulajdonosnak minősülő gazdálkodó szervezetekre, amelyek a Hgt. 21.§ (2)
bekezdése alapján maguk gondoskodnak települési hulladéknak minősülő hulladékuk
jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.

3. §
(1) Háztartási szemétnek minősül:
- a lakásokban és a lakás céljára használt egyéb helyiségekben, továbbá a lakók közös
használatára szolgáló helyiségekben (területeken) a rendeltetésszerű használat során
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Módosította a Képviselő – testület 8/2011. (III.22.) sz. rendelet 1.§-a, hatályos 2011. április 1-től.
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keletkező hulladék, különösen a söpredék, salak – beleértve a központi fűtésből
keletkező salakot is –, hamu, korom, törött vagy hibás edény, eszköz, ablaküveg,
papír, rongy, konyhai hulladék, továbbá a kisebb mennyiségű falvakolat és
festéktörmelék.
(2) Nem minősül háztartási szemétnek:
- az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, hó, sár, az épület vagy egyes részeinek
megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó nagyobb mennyiségű anyag,
továbbá a folyékony, tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, a
kerti és gazdasági művelés során keletkezett hulladék, a falomb, a nagyobb méretű
elhasznált tárgy (bútordarab, szalmazsák tartalma, stb.), valamint a lakásban folytatott
kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék.
(3)

3

4. §4
5

(1)

6

(2)

7

(3)

A háztartási szemét elszállítását az önkormányzat térítés ellenében végezteti. A
rendszeres szemétszállításba bevont területeken keletkezett szemét a ((3) bekezdés a.)
pontjában meghatározott edényben) kerül elszállításra, illetve a közszolgáltatás
igénybevétele kötelező.

a.) A rendszeres szemétszállításba bekapcsolt területeken lévő ingatlanok tulajdonosai
(használói) a háztartási szemét tárolására, szállítására csak szabványos, erre a célra
gyártott, térfogat jelzésével ellátott fedeles:
 110/120 literes – max. nettó tömeg 16 kg – edény (kuka)
 80 literes – max. nettó tömeg 11,5 kg – edény (kuka)
 50 literes – max. nettó tömeg 7 kg – edény (kuka)
méretű edényt kötelesek használni.
b.) A szemétszállításba bevont területeken az ingatlan tulajdonosai, (használói)
nyilatkozni kötelesek, hogy milyen a (3) bekezdésben megjelölt méretű szállító edénnyel
kívánják igénybe venni a szolgáltatást. A szállítóedények méretének változtatására
minden negyedév utolsó napjáig történő bejelentéssel van mód, mely alapján a
következő negyedévtől hatályosul a módosítás és ennek alapján a számlázás. Újabb
módosításig a nyilatkozatnak megfelelően történik a számlázás és az edény elszállítása.
A nyilatkozatban meghatározott szállítóedénynél nagyobb méretű edény kihelyezése
esetén a szállítást nem végzi el a szolgáltató.
c.) Ha a tulajdonos (használó) a b.) pontban foglaltak alapján nem nyilatkozik, akkor a
szolgáltató jogosult a 110/120 literes edény díját kiszámlázni.
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(4) A tárolóedényeket a tulajdonosok - saját érdekükben - kötelesek tisztántartani.
(5) A rendszeres szemétszállításba be nem kapcsolt területeken keletkezett háztartási szemét
környezetvédelmet nem sértő elszállítása az ingatlan tulajdonosának, használójának
kötelessége.
(6) Az Önkormányzat közigazgatási területén keletkezett települési szilárd hulladék
elhelyezésére kijelölt lerakóhely a Cegléd külterület hrsz 0411, 0412 alatt lévő regionális
hulladéklerakó hulladékártalmatlanító hely.
8

(7) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatási feladatokat
az Önkormányzat tulajdonában álló Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.(2230. Gyömrő,
Táncsics M. út 43.) és a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 6000. Kecskemét,
Nagy Lajos király krt. 29/B.), mint szolgáltató látja el.
A (3) a.) pontjában meghatározott szállító edények elszállítása heti rendszerességgel
történik a szolgáltató által jelen rendelet 1. sz. függelékében meghatározott rendben.

Egyéb nem háztartási szemét
5. §
(1) A háztartási szemét fogalmába nem tartozó szemetet, hulladékot és üvegpalackot a
kukába rakni TILOS!
(2) A nem háztartási szemét összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról az
ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni.
Az Önkormányzat a város területén üveggyűjtő konténereket helyez el és a benne
összegyűlt üveg elszállításáról gondoskodik.
(3) A nem háztartási jellegű szemetet úgy kell összegyűjteni, hogy az a környezetet ne
szennyezze.
(4) Ha a szemét egészségre ártalmas vagy mérgező anyagot tartalmaz, azt a területileg
illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézete rendelkezése
szerint ártalmatlanná kell tenni vagy meg kell semmisíteni.
(5) A háztartási hulladék mértékét meghaladó hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy,
10 m, stb.) szervezett összegyűjtésére és elszállítására (lomtalanítási akció) évente egy
alkalommal, előre meghirdetett időpontban kerül sor.
A közterület rendje
6. §
(1) Az Önkormányzat területén lévő alábbi közterületek tisztántartásáról gondoskodik:
- szilárd burkolatú utak
- terek
- sétányok
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- parkok
- hidak
- emlékmű
- autóparkoló helyek területén keletkezett szemét eltakarításáról, állandó tisztántartásáról
- piac
(2) Az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos
járdaszakasz szórásáról, locsolással történő portalanításáról, gyomtalanításáról a
tulajdonos (használó) köteles gondoskodni. Ahol nincs kiépített járda, ott a tisztántartási
kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt lévő 1 m széles területsávot kell járdának
tekinteni.
(3) Járda és út felbontása, építési anyag tárolása vagy építési munkák alatti rongálódása esetén
a munkák elvégzése után a közterület eredeti állapotának helyreállításáról az ingatlan
tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni.
(4) A belterületi ingatlan tulajdonosa (használója) a járdaszakasz melletti hidak létesítéséről,
karbantartásáról, folyókáknak, vízelvezető árkoknak, átfolyóknak, csatornanyílásoknak a
megtisztításáról folyamatosan köteles gondoskodni.
(5) Patakmedrek tisztántartásáról a kezelő folyamatosan köteles gondoskodni.
(6) Patak medrébe, rézsűjébe szemetet, hulladékot dobni, szórni vagy szennyvizet beleengedni
TILOS!
(7) Azokon a helyeken, ahol intézményes úttisztítás nincs, az ingatlan tulajdonosa (használója)
köteles az út középvonaláig tisztántartani.
(8) A piacon helyet használó köteles a helyét a közegészségügyi rendelkezéseknek
megfelelően tisztántartani, az aznapi árusítás során keletkezett szemetet az árusítás
befejezése után összegyűjteni és a kijelölt szemétgyűjtőbe elhelyezni.
(9) A piacon keletkezett szemét elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
(10) Közforgalmú közlekedés járműveinek közterületen lévő megállóhelye tisztántartásáról a
járművek üzembentartói kötelesek gondoskodni.
(11) Közterületen gépjármű, személygépkocsi
közterületfoglalási engedéllyel tárolható.

és

motorkerékpár

kivételével

csak

(12) Közterületen vegyszert (pl.: gyomirtó) használni CSAK a Polgármesteri Hivatal
engedélyével szabad!
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(13) Az alábbi önkormányzati tulajdonú közparkokban, közterületeken és zöld felületen – a
kijelölt parkolóhelyen kívül – gépjárművel, segédmotorral és motorkerékpárral megállni,
várakozni tilos:
 Szabadság téri park (1, 2, 3, 4, 6 hrsz.)
 Sportpálya (21 hrsz.)
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(14)

(15)
(16)

Strandtó környezete (23/3 hrsz.)
Tőzeges tó (164-197 hrsz.)
Kossuth téri játszótér (116 hrsz.)
Lengyel utca (756 hrsz.)
Kossuth szobor 20 m-es körzete (415 hrsz.)
József A. utcai játszótér (1647 hrsz.)
Kossuth F. utcai játszótér (2619 hrsz.)
Eskü téri játszótér (3199/1 hrsz.)
Nefelejcs utcai játszótér (3957 hrsz.)
Nefelejcs utcai zöldterület (3999 hrsz.)
Dózsa Gy. úti zöldterület (818/1, 818/2, 818/3 hrsz.)

Közúti kereszteződéstől (saroktól) számított 10 m-en belül, a közúti forgalom
biztonsága érdekében, semmilyen 50 cm-nél magasabbra növő növényzet (bokor,
cserje stb.) nem ültethető. A közút mellett telepített fákon 2 m magasságig gally és ág
nem lóghat be a közlekedési látómezőbe.10
Az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó növényzet eltávolítása, a fák
gondozása a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosának kötelezettsége.
A közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszűntetése érdekében a közút
kezelője az ingatlan tulajdonosát felszólíthatja a szükséges intézkedések megtételére,
a felszólítás eredménytelensége esetén a közlekedési hatóság – a közút kezelőjének
kérelmére – a tulajdonost a munka elvégzésére kötelezheti.
7. §

(1) Az üzlethelyiségek, elárusítóhelyek előtti járdát, közterületet a helyiség használója köteles
tisztántartani.
(2) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt területet és annak közvetlen környékét
tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és annak elszállításáról
gondoskodni.
8. §11
8/A. §
(1) Tilos plakátot elhelyezni az önkormányzat tulajdonában lévő épületekben, illetve
épületeken, azok kerítésein, kivéve oktatási és művelődési intézményekben az
intézményvezető engedélyével.
(2) Tilos plakátot elhelyezni az önkormányzat tulajdonában lévő buszvárókon, közterületen
lévő telefonfülkéken.
(3) A közterületen lévő élő fákon plakátot lehelyezni tilos.
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(4) Plakátot elhelyezni az erre rendszeresített hirdetőkön lehet. (Sport büfé 1 db, Parkírozó 2
db, Falusi ABC 1 db, Csütörtöki Piac tér 1 db, Eskü tér 1 db, Simon M. tér 1 db, Állomás
2 db)
(5) Plakátot olyan módon kell elhelyezni, hogy az károkozás nélkül legyen eltávolítható.
(6) A választási kampányt szolgáló hirdetőberendezés elhelyezésére a közterület-használatról
szóló jogszabályokat kell alkalmazni. (Vjt. 13. § (5) bek.)
9. §
(1) A közterületen elhullott állat elszállíttatásáról bejelentés után a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
(2) A nem közterületen elhullott állat elásásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
Szennyezőanyagok elszállítása
10. §
(1) Közterületen szennyezőanyagot (szemetet, hulladékot, stb.) csak zárt módon, tűz-, por- és
csepegésmentesen szabad szállítani.
(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásakor, illetve szállítása közben a közterület
beszennyeződne, annak előidézője köteles a területet azonnal megtisztítani.

Lakás és egyéb tartózkodásra szolgáló épületek tisztántartása
11. §
(1) Az emberi tartózkodásra szolgáló épületek közösen vagy idegenek által is használt
részeinek (udvar, kapubejáró, lépcsőház, folyosó, terasz, pince, padlásrész, ruhaszárító)
tisztaságáról, rendszeres takarításáról az épület használója (kezelője) köteles
gondoskodni.
(2) A lakás (lakás céljára használt helyiség), úgyszintén az ahhoz tartozó mellékhelyiségek
(konyha, fürdőszoba, illemhely, pince, stb.) tisztántartásáról – rendszeres takarítás, szemét
eltávolítása és a lakásban, valamint a benne lévő bútorokban esetleg előforduló rovarok
rendszeres irtása útján – a lakás használója köteles gondoskodni.
Lakóházak, illetve épületek, továbbá a kerítések, kapuk, bejárati ajtók, külső
üvegfelületek, ablakok, kirakatok gondozott megjelenése érdekében azok rendszeres
tisztántartásáról és karbantartásáról a tulajdonos (használó) köteles gondoskodni.
(3) Ha alaposan feltehető, hogy a (2) bekezdésben említett valamely helyiség tisztántartása
nem megfelelő, a közegészségügyet veszélyezteti, azt haladéktalanul jelenteni kell az
illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézetének.
(4) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni az ingatlana rendben-és tisztán
tartásáról, a gyom-és allergén növényektől való megtisztításáról. Az ingatlanon belül állati

7

tetemet vagy olyan anyagot, hulladékot, amely a levegőt, talajt szennyezi, az egészséget
veszélyezteti, vagy élősdiek számára táptalajt nyújt, elhelyezni nem szabad.12
WC-k (árnyékszékek, illemhelyek), szennyvíz
12. §
(1) Űrgödrös árnyékszéket lakóépülettől 10, ásott és fúrt kúttól 15, csatlakozó vízvezetéktől
2, vízvezetéki kerti csaptól 3 m-re kell elhelyezni.
Minden WC-t (árnyékszéket, illemhelyet) jó karban és tisztán, bűzmentesen, rovar- és
rágcsálómentesen kell üzemben tartani.
(2) Közintézményekben, üzemekben, vendéglátó- és szórakozóhelyeken, minden más
nagyobb tömeg befogadására alkalmas nyilvános helyen az illemhelyek tisztántartására
fokozott gondot kell fordítani. Vízöblítéses illemhelyek előterében folyóvizes
kézmosóberendezést kell fenntartani, WC-papírt, szappant és törölközőt kell biztosítani.
Az illemhely létesítéséről emberi tartózkodásra szolgáló épületekben, intézményekben,
üzemekben az épület, az intézmény, az üzem tulajdonosa, a nem lakás céljára szolgáló
helyiségeknél pedig a használó köteles gondoskodni a tisztántartásáról. Közterületen
illemhely létesítéséhez az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.
(3) Az illemhelyek, latrinák űrgödrét a szükséges időközönként ki kell üríteni, és a tartalmát
el kell szállítani a 10. §-ban foglaltak szerint.
A WC-k, űrgödrök, csatornák, valamint szennyvízgyűjtők tisztítása alkalmával kikerülő
anyagot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézete, a műszaki
és vízügyi hatóság által együttesen kijelölt helyre és módon szabad beengedni.
Erre kijelölt hely az Önkormányzat által kijelölt szennyvíztároló, melybe csak a leürítési
engedéllyel rendelkezők engedhetik le a csak Gyömrő belterületén szippantott
kommunális szennyvizet.
(4) A kézi eszközzel történő tisztítást és elszállítást október 1-től március 31-ig este 19 órától
reggel 5 óráig, április 1-től szeptember 30-ig 22 órától reggel 4 óráig szabad elvégezni. Ez
a korlátozás a tőzeggel vagy más nedvszívó anyaggal kezelt űrgödörre nem vonatkozik,
de a tőzeggel kezelt ürüléket nem szabad közterületen még ideiglenesen sem lerakni.
(5) A város és ipartelepek csatornahálózatából kikerülő szennyvizet csak megfelelő derítés,
biológiai tisztítás és fertőtlenítés után szabad folyóvízbe bebocsátani a vízügyi hatóság
engedélyével.
(6) Űrgödrös árnyékszéknél a résmentességet biztosítani kell.
Kút, forrás tisztántartása
13. §
(1) Ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó vagy kiépített forrás környékét úgy kell kiképezni,
hogy az elcsurgó víz a kútba, illetve a forrásba vissza ne folyhasson.
Az elcsurgó víz elvezetéséről a kút fenntartójának kell gondoskodnia.
12
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(2) Az ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó vagy kiépített forrás környékén gépjárművet
mosni, állatot itatni TILOS!
(3) Zárt szennyvíztároló elhelyezése esetén nem kell védőtávolságot tartani a lakóépülettől
számítva, ha az vízzáró kivitelben készült és fedőlappal záródik.
Ásott és fúrt kúttól a zárt szennyvíztároló is 15 m-es védőtávolságra telepíthető.
(4) Ásott kutat lakóépülettől legalább 4 m távolságra kell elhelyezni. Ásott kútba
csapadékvizet vagy szennyvizet bevezetni TILOS!
(5) Az ivásra alkalmatlan, szennyezett, fertőzött vizet szolgáltató közhasználatú kutat vagy
forrást az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézetének javaslata
alapján a Polgármesteri Hivatalnak "Nem ivóvíz" feliratú táblával kell megjelölnie.
Szemétszállítási díj
14. §13
(1) Mindazon köztisztasági, közszolgáltatások díjainak megállapítására, amelyekre a kötelező
igénybevételt e rendelet elrendelte, a képviselő-testület jogosult.
(2) A szemétszállítási díjat a Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit
Kft. közli és szedi be. A szolgáltató köteles külön számlán kezelni a szemétszállítási
díjat.14 Ha a szemétszállítás alapját képező alapadatok tévesek, a kötelezett kifogással
élhet a Polgármesteri Hivatalnál.
(3) A díjfizetéssel, hátralékosokkal szembeni eljárás kezdeményezése a (2) bekezdésben
meghatározott a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. feladata.
(4) A beépítetlen ingatlan után szemétszállítási díjat nem kell fizetni.
(5) Építés alatt álló ingatlan esetén a lakhatási engedély megszerzéséig szemétszállítási díjat
nem kell fizetni.
(6) A szemétszállítási díj fizetési kötelezettség a tulajdonos kérelme alapján szünetel, ha az
ingatlan tulajdonosa az ingatlant időlegesen nem lakja, és azt hitelt érdemlően bizonyítja.15
(7) Az (6) bekezdésben foglalt díjfizetési kötelezettség szünetelésének időtartama fél év és a
bejelentést követő hónap 1. napjától a szüneteltetés megszűnése hónapjának utolsó
napjáig tart.
(8) Egyedül élő, szociálisan rászoruló tekintetében a Szociális és Egészségügyi Bizottság
kedvezményt állapíthat meg.
(9) A közszolgáltatási díj beszedésének rendjét jelen rendelet melléklete tartalmazza.
Ellenőrzés
13
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15. §
A közterület-felügyelet ellenőrzési hatásköre az alábbiakra terjed ki:
(1) A település köztisztaságára vonatkozó szabályok körében, melyeket
Polgármesteri Hivatala a város területére vonatkozóan gyakorolni kíván:
1/1986. (II.21.) sz. ÉVM-EüM együttes rendeletében foglaltak közül ellenőrzi:
-

Gyömrő

a közterületek, járdák tisztántartását, hótól való megtisztítását, síkosságának
megszüntetését, az árok tisztítását;
az önkormányzati rendeletben foglaltak betartását.

(2) A közterületek használatával kapcsolatosan ellenőrzi:
-

a KRESZ szabályainak betartását;
a jogosulatlan kereskedést (1968. évi I. tv. 111. §);
a magánkereskedő közterület-foglalási engedély nélküli árusítását közterületen;
közterület kisipari telephelyként történő használatát (különösen gépkocsijavítás);
a közterület engedély nélküli, illetve engedélytől eltérő használatát, ezen belül:
- anyagok, göngyölegek közterületen tárolását,
- utcai árusítást,
- a közterület-használati engedély helyszínen tartását,
- gépjármű tárolását;

-

a közterület engedély nélküli megbontását, a közlekedés biztonságának
veszélyeztetését (jelzőtábla eltávolítását, elforgatását, eltakarását, stb.);
park, liget, játszótér rendeltetésszerű használatát;
avarégetést;
hatósági hirdetmények megrongálását;
falragaszok tiltott elhelyezését;
az ebtartási szabályok közterületen történő betartását;
jégen tartózkodást, engedély nélküli lékvágást, tiltott fürdést;
tiltott helyen táborozást;
16

a közterület-felügyelő bevonásával.
16. §
(1) E rendeletben foglaltak megszegőivel szemben – tettenérés esetén – helyszíni bírság
szabható ki, más esetben egyéb eljárás kezdeményezhető.
17. §17
(1)
16
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Hatályon kívül helyezi a Képviselő – testület 17/2012.(V.31.) sz. rendelet 1.§ c.) pontja, hatályos 2012. május
31-től.
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(2)
18. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.18
Gyömrő, 2002. június 10.
Rádóczi Gusztáv s.k.
polgármester

Varga Ernő s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2002. június 13-án.
Varga Ernő s.k.
jegyző
A kiadmány hiteléül: 2013. december 19.
Varga Ernő
jegyző
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1. sz. függelék

Szemétszállítási rend
Hétfő:
Arany János u.
Állomás u.
Árva vár u.
Beregszászi u.
Bimbó u.
Buzogány u.
Darányi u.
Dobó István u.
Erzsébet u.
Eskü u.
Eskü tér
Fogarasi u.
Gyóni Géza u.
Határ u.
Hársfa u.
Kassai u.
Kinizsi P. u.
Kóczán út
Köztársaság u.
Madách Imre u.
Maglódi u.
Máramaros u.
Nefelejcs u.
Orgona u.
Rozsnyó u.
Rózsa u.
Rózsaszál u.
Segesvári u.
Szabolcs u.
Szent Imre út
Toldi Miklós u.
Turul u.
Wekerle u.
Zenta u.

Kedd:
Andrássy u.
Attila u.
Árpád u.
Bajza u.
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Basa tér
Bercsényi u.
Bethlen G. u.
Bocskai u.
Deák F. u.
Dózsa Gy. u.
Eötvös Lóránd u.
Jókai u.
Kossuth F. u.
Kölcsey F. u.
Levél u.
Liliom u.
Malom u.
Munkás u.
Petőfi S. u
Rákóczi F. u.
Simon M. tér
Szabadság tér
Szegfű u.
Szent István út
Széchenyi u.
Táncsics M. út
Tompa u.
Tulipán u.
Vörösmarty u.
Wesselényi u.
Zrínyi Miklós u.

Szerda:
Ady Endre u.
Apafi u.
Csokonai u.
Felvidéki u.
Frangepán u.
Hattyú u.
József A. u.
Klapka u.
Lehel köz
Liszt Ferenc u.
Mátyás K. u.
Mendei út
Pázmány u.
Rudolf u.
Sárkány u.
Táncsics M. út

Csütörtök:
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Akácfasor u.
Annahegyi u.
Bajcsy Zs. u.
Baross u.
Bánáti u.
Béla u.
Boglárka u.
Boglárka köz
Budapesti út
Cifra u.
Csillag u.
Dózsa György u.
Eperfasor u.
Ernő u.
Farkasdi u.
Fromm Antal u.
Fürdő u.
Gumi út
Gróf Teleki Pál u.
Gyömrői Aurél u.
Gyöngyvirág u.
Halas köz
Kastély köz
Kálvin u.
Károly u.
Kisfaludy u.
Kisköz u.
Kislápos u.
Kossuth Lajos u.
Kossuth tér
Kossuth köz
Lengyel u.
Mányaréti út
Öreghegyi u.
Pál Mihály u.
Péteri út
Puky u.
Rózsahegyi út
Szilas út
Tóth József u.
Töves-majori út
Üllői út
Vadvirág u.
Vásártéri út
Viola u.

