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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (I. 29.) önkormányzati 

rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

[1]Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztálya véleményének kikérését követően a következőket rendeli el: 

1. § 

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) Az ingatlanhasználóknál keletkező zöldhulladék - házhoz menő gyűjtés keretében történő 

- összegyűjtéséről és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik évi tíz alkalommal.” 

2. § 

(1) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében megújult hulladékgyűjtő 

szigetek szolgálnak a papír, műanyag és az üveg hulladék szelektív gyűjtésére. A szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek és az üveggyűjtő konténerek helyszíneit az 1. függelék tartalmazza. Az 

ezeken a helyeken elhelyezett gyűjtőedények ürítését a Közszolgáltató végzi heti 

rendszerességgel.” 

(2) A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az ingatlanhasználók által összegyűjtött szelektív hulladékot a Közszolgáltató szövetkezeti 

és társasházak, illetve családi házas övezetben lakók esetében kétheti gyakorisággal szállítja 

el.” 

3. § 

A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A hulladékudvarokba beszállítható hulladékokat és azok mennyiségét a 2. és 3. függelék 

tartalmazza.” 

4. § 
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A Rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A kaposszekcsői átrakóállomásra beszállítható hulladékok fajtáját és mennyiségét, 

valamint az előírt mennyiségen felül beszállított hulladék átvételi árait a 3. függelék 

tartalmazza.” 

5. § 

A Rendelet Függeléke helyébe az 1-3. függelék lép. 

6. § 

Hatályát veszti a Rendelet 2. és 3. melléklete. 

7. § 

Ez a rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba. 

 

                                     Szabó Loránd                                                                  dr. Szabó Péter 

                                      polgármester                                                                           jegyző 


