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RENDELET

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
29/2005. (VIII.17.) rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.
(XII.12.) rendelet módosításáról

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

„A  település  teljes  közigazgatási  területén  a  lakosságot  és  a  közületeket  érintő 
települési  szilárd  hulladék  összegyűjtését,  elszállítását,  ártalommentes  elhelyezését 
mint közszolgáltatást, a Kaposvári Városgazdálkodási Rt. (a továbbiakban: Szolgáltató 
végzi. 
Az Erzsébet utcai települési szilárd hulladéklerakóra a lakosság és a közületek által 
beszállítható, az építőipari kivitelezés során keletkező építésből és bontásból származó 
hulladékok elhelyezését,  kezelését  a Dombóvári  Környezet-  és Hulladékgazdálkodó 
Kft-t (a továbbiakban: DKHG Kft.) látja el.”

2.§.
A rendelet 8. §-a egészül ki a következő (5) bekezdéssel:

„ Az Erzsébet utcai települési szilárd hulladéklerakóra a lakosság és a közületek által 
beszállítható, az építőipari kivitelezés során keletkező építésből és bontásból származó 
következő hulladékok:  
a.) kitermelt kőzet (lösz, homok, agyag) EWC  kód  170504,  170506,  b.) 
betontörmelék EWC kód 170101, 
c.) aszfalttörmelék EWC kód 170302 
d.) vegyes építési és bontási hulladék EWC kód 170904.”

3.§. 
A rendelet 10. §.-a kiegészül a következő (3)-(4) bekezdéssel:

„(3) A lakosság az  építésből és bontásból származó 8.§. (5) bekezdésében felsorolt 
inert  hulladékot  az  Erzsébet  utcai  lerakóra  havi  1  m3 mennyiségig  díjmentesen 
beszállíthatja. Az e feletti mennyiségért a 6. számú mellékletben felsorolt díjat kell 
fizetni.”
„(4)  Az  építés  és  bontás  során  keletkező  hulladék  gyűjtése  céljából,  díjfizetés 
ellenében a tevékenység helyére kiszállítható konténer igényelhető.”

 
4. §

(1) A  rendelet  egy  új  6.  számú  melléklettel  egészül  ki,  melyet  ezen  rendelet  1.  számú 
melléklete tartalmaz.

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2005. április 25. 
A jegyző távollétében: 

Szabó Loránd dr.Radochayné dr.Molnár Zsuzsanna 
polgármester          aljegyző 
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1. számú melléklet

Építésből és bontásból származó
inert hulladék befogadásának díjszabása

1.) A díjszabás alkalmazása kötelező az Önkormányzat tulajdonát képező 291/7 
és 291/8 hrsz-ú területen lévő kommunális  szilárd települési  hulladéklerakó 
telepre beszállított hulladékok esetén:

− kitermelt kőzet (lösz, homok, agyag) 
EWC kód 170504, 170506 550,- Ft/m3 +Áfa

− betontörmelék 
EWC kód 170101 550,- Ft/m3+Áfa

− aszfalttörmelék 
EWC kód 170302 550,- Ft/m3+Áfa

− vegyes építési és bontási hulladék 
EWC kód 170904 550,- Ft/m3+Áfa

2.) A lakosság 1 hónap időtartam alatt 1 m3 inert hulladékot a telepre díjmentesen 
beszállíthat. Az e feletti mennyiség után az 1. pontban meghatározott díjat kell 
fizetni.

3.) Dombóvár Város közigazgatási területén belül az inert hulladék elhelyezésére 
szolgáló edényzet díja szállítással együtt:

− 5 m3-es nyitott konténer 3 napig kihelyezve 12500,- Ft+Áfa

− 3 m3-es nyitott konténer 3 napig kihelyezve      7500,- Ft+Áfa

__________________________________________
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