
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2017. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelete 

Hatályos:2018-01-01 - 2018-01-01 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2017. (XI. 30.) 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) 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„(1) A Gunaras területén üdülővel rendelkező tulajdonosok kötelesek a Közszolgáltatóval 

rendszeresített közszolgáltatási szerződést kötni az 1. melléklet szerinti legkisebb űrtartalmú 

hulladéktároló edényre.” 

2. § 

A Rendelet 15. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Azon ingatlantulajdonosok, akik 2018. január 1-jén 50 liter űrtartalmú hulladéktároló 

edényre vonatkozó közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, a szerződésük megszűnéséig 

nem kötelesek az 1. melléklet szerinti minimális tárolóedény méretre váltani.” 

3. § 

A Rendelet 1. melléklete helyébe a következő melléklet lép: 

„Családi házas övezetben a minimális tárolóedény mérete a közös háztartásban élők száma 

szerint 

Háztartásban élők száma Űrméret 

1 fő* 60 liter 

2-3 fő 80 liter 

4 fő 110 liter 

5 fő 120 liter 

6 fő 120 liter + 60 liter 

7 fő 120 liter + 80 liter 

Több mint 7 fő 240 liter” 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg0ed9dr0eo7dt0ee7em2cj3by6cd5bw6ca1by2cc5c#_ftn_1


 

* A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm.rendelet 7. § (1b) bekezdése alapján ezt a jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban 

az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 

használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére 

bizonyítja. 

4. § 

Hatályát veszti a Rendelet 3. § 8. pontja. 

5. § 

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

 

                                        Szabó Loránd                                                                  dr. Szabó Péter 

                                       polgármester                                                                           jegyző 

 

 

 
[1] 

 Az önkormányzati rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) 

bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2-án. 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg0ed9dr0eo7dt0ee7em2cj3by6cd5bw6ca1by2cc5c#_ftnref_1

