
11. függelék a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 
30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelethez 
 

Szelektív hulladékgyűjt ő szigetek helyszínei: 

1. Ady E. u. 4-6. (Hajnalka Virágbolt előtt) 

2. Árnyas u. 35-37. 

3. Bezerédj u. 14-16. 

4. Dombó P. u. 2/c mögötti parkoló 

5. Dózsa Gy. u. - Bercsényi u. kereszteződése (Rutin Kft. déli bejáratával 
szemben) 

6. Dózsa Gy. u. (vásártér) 

7. Gárdonyi tér 

8. Gyár u. (DÖPTE állomásnál) 

9. Gyár u. (JAM csarnok) 

10. Gyöngyvirág krt. (Coop ABC) 

11. Horvay J. u. - Erkel F. u sarok 

12. Hunyadi tér 30-32. (Bujáki Cukrászda mögött) 

13. III. utca (körforgalom) 

14. Kórház u. 120. 

15. Március 15.-e tér 

16. Pannónia út 27. (Coop ABC parkoló) 

17. Petőfi u. (Napsugár Áruház mögött) 

18. Rozmaring tér 

19. Shell benzinkút belső udvar 

20. Szent István tér 1. 

21. Szőlőhegy (Buszváró) 

22. Tátika u. 2. 

23. Tó u. (Tourinform Iroda) 

24. Tó u. (Gunaras Camping) 

25. Tulipán u. 2. (Konrádó Étterem) 

26. Tüskei horgásztó 

27. VI. u. - Fő u. kereszteződése 

28. Zöldfa u. 28. 
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Üveggyűjt ő konténerek helyszínei: 

1. MÁV állomás 

2. Vasút sor 

3. I. u - Horvay u. sarok 

4. Béke u. - I. u. sarok 

5. Katona J. utca 

6. Tulipán u.- Gyöngyvirág krt. kereszteződése 

7. Széchenyi u. - Petőfi u. kereszteződése 

8. Bajcsy-Zs. u. - Kinizsi u. kereszteződése 

9. Horvay utca 

10. Pátria Nyomda parkolója 

11. Árpád u. 5 - 11. 

12. Gunaras, Tó utca (Gunaras Camping) 

13. Bezerédj u. – Pannónia út u. sarok (Coop ABC parkoló) 

14. Tátika u. 2. 

15. Tüskei horgásztó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
22. függelék a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 
30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelethez 
 

A kaposszekcsői hulladékudvarba beszállítható hulladékok fajtái és 
mennyiségük: 

  

Ingyenesen leadható hulladékok fajtái, mennyisége: 

Megnevezés Napi mennyiség Éves 
mennyiség 

zöldhulladék* 200 kg 800 kg 

bútor - lom ** 1500 kg 1500 kg 

üveg *** korlátozás nélkül korlátozás nélkül 

építési törmelék 1200 kg / 1,2m3 1200 kg / 1,2m3 

fénycsövek 2 kg / 10 db 6 kg / 30 darab 

gumiabroncs 55 kg v. 5 db 165 kg 

elhasznált növényi olaj, fáradt olaj 50 kg 50 kg 

akkumulátor korlátozás nélkül korlátozás nélkül 

egyéb elektronikai hulladék korlátozás nélkül korlátozás nélkül 

hűtő, fagyasztó, mosógép, szárítógép, centrifuga 3 db 10 db 

tv 3 db 10 db 

fém korlátozás nélkül korlátozás nélkül 
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műanyag korlátozás nélkül korlátozás nélkül 

papír korlátozás nélkül korlátozás nélkül 

szárazelem korlátozás nélkül korlátozás nélkül 

toner 2 kg 6 kg 

spray flakon 2 kg 6 kg 

oldószerek 1 kg 3 kg 

gyógyszerek 1 kg 1 kg 

szennyezett csomagolási hulladékok: növényvédőszeres 
csomagolóanyag 

1 kg 3 kg 

növényvédőszer maradék 3 kg 9 kg 

szennyezett csomagolási hulladék: festékes csomagolóanyag 15 kg 15 kg 

festék maradék 45 kg 45 kg 

savak, lúgok 1 kg 3 kg 

fagyálló 1 kg 3 kg 

  

* faág max. 5 cm átmérőig 

** A háztartásokban keletkezett azon hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített 
gyűjtőedényzetben nem helyezhető el: 

fa tartalmú bútorok és tárgyak, műanyagból készült bútorok és tárgyak, csomagolási hulladékok, textil, fa 
és műanyag nyílászárók 

***  pezsgős, boros, befőttes, szörpös üveg, sík üveg (kizárólag abban az esetben, ha az üveg tiszta) 

  

 



A fenti mennyiségeken felül a hulladékot az alábbi átvételi áron lehet a hulladékudvarban leadni: 

Megnevezés átvétel ár 

nettó bruttó 

építési törmelék 15 Ft / kg 19 Ft / kg 

zöldhulladék 32 Ft / kg 41 Ft / kg 

bútor - lom 31 Ft / kg 39 Ft / kg 

szennyezett csomagolási hulladék: növényvédőszer csomagolóanyag 196 Ft / kg 249 Ft / kg 

szennyezett csomagolási hulladék: festékes csomagolóanyag 196 Ft / kg 249 Ft / kg 

festék maradék 275 Ft / kg 349 Ft / kg 

növényvédőszer maradék 275 Ft / kg 349 Ft / kg 

oldószerek 130 Ft / kg 165 Ft / kg 

fénycsövek 16 Ft / kg 20 Ft / kg 

gumiabroncs 16 Ft / kg 20 Ft / kg 

spray flakon 226 Ft / kg 287 Ft / kg 

toner 183 Ft / kg 234 Ft / kg 

gyógyszerek 183 Ft / kg 234 Ft / kg 

hűtő, fagyasztó, mosógép, szárítógép, centrifuga 55 Ft / kg 70 Ft / kg 

tv 55 Ft / kg 70 Ft / kg 

savak, lúgok 260 Ft / kg 330 Ft / kg 



fagyálló 135 Ft / kg 171 Ft / kg 

  

Hulladékudvarban NEM GYŰJTHETŐ hulladékok: 

– kommunális hulladékkal szennyezett hulladék 

– kommunális hulladék 

– élelmiszer maradék 

– egyéb veszélyes hulladék pl.: pala, kátrány, injekciós tű 

– állati tetem 

A hulladékok leadásához az alábbi dokumentumok szükségesek: 

– hulladékgazdálkodási díj számla befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási bizonylat) 

– lakcím kártya  

– azoknak a településeknek a lakosai esetében ahol a hulladékgazdálkodási díjat az 
önkormányzat fizeti: lakcímkártya  

 

 
 



33. függelék a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 
30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelethez 
 

A szőlőhegyi településrészhez tartozó utcák: 

 
1. Nyerges-dűlő 
2. Forrás-dűlő 
3. Dobó utca 
4. Mausch-dűlő 
5. Kadarka-dűlő 
6. Oportó-dűlő 
7. Iskola-dűlő 
8. Hamu-völgy 
9. Márton-tető 
10. Jágónaki-dűlő 
11. Cserfa-dűlő 
12. Kercseligeti-dűlő 
13. Buda-dűlő 
14. Kapinya-dűlő 
15. Vincellér-dűlő 
16. Slavati-dűlő 
17. Pulai-dűlő 
18. Ezerjó-dűlő 
19. Muskotály-dűlő 
20. Rízling-dűlő 
21. Szent Anna-dűlő 
22. Furmint-dűlő 
23. Szlanka-dűlő 
24. Juhfark-dűlő (Hodnik-völgy) 
25. Pintes-dűlő 
26. Hordó-dűlő 
27. Donga-dűlő 
28. Bikavér-dűlő 
29. Fürt-dűlő 
30. Csap-dűlő 
31. Tüke-dűlő 
32. Hébér-dűlő 
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