Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
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 kikérésével a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata helyi közszolgáltatást szervez a települési
hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére, a
hulladék szelektív gyűjtésére és e tevékenység ellátásáról kötelező helyi
közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás célja a köztisztaság, a
közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, a környezet hulladék
által okozott terhelésének minimalizálása, a képződő hulladék mennyiségének
csökkentése, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyének csökkentése
valamint az épített és természeti környezet védelme.
(3) A rendelet hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.
(4) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó szabályokat a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (1)
bekezdése szabályozza.
2. §
(1) A helyi közszolgáltatással ellátott területen valamennyi ingatlan tulajdonosa,
kezelője, használója – ideértve a nem természetes személy ingatlantulajdonost,
ingatlankezelőt, ingatlanhasználót – (a továbbiakban: ingatlanhasználó) a
szervezett közszolgáltatást a jelen rendeletben meghatározott módon köteles
igénybe venni.
(2)

Dombóvár Város Önkormányzata tagja a Mecsek-Dráva Regionális
Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulásnak és a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak.

(3) A település teljes közigazgatási területén a települési hulladék összegyűjtését,
elszállítását, ártalommentes elhelyezését, mint közszolgáltatást, valamint a
szelektív és zöld hulladékgyűjtést az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.
2. Fogalom-meghatározások
3. §
1. Ingatlanhasználó: a Ht. 2.§ (1) bekezdésének 34. pontjában foglaltak;
2. Gunarasi állandó lakos: Gunaras üdülőterületén lévő ingatlanba állandó
lakosként bejelentkezett, vagy - bejelentkezés hiányában - ott életvitelszerűen
tartózkodik;
3. Gazdálkodó szervezet: a Ht. 2. § (1) bekezdésének 15. pontjában foglaltak;
4. Települési hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdésének 43. pontjában foglaltak;
5. Veszélyes hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdésének 48. pontjában foglaltak;
6. Szokásosnál nagyobb mennyiségű hulladék: a rendszeres hulladékgyűjtés
keretében szerződött mennyiséget meghaladó hulladék;
7. Elkülönített gyűjtés: a Ht. 2. § (1) bekezdésének 5. pontjában foglaltak;
8. Gunarasi idegenforgalmi szezon: minden év április 15. napjától október 15.
napjáig terjedő időszaka;
9. Közszolgáltatással összefüggő személyes adat: a Ht. 38. § (3) bekezdésének
foglaltak.
II. Fejezet
Az ingatlanhasználó kötelezettségei
4. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az
ingatlan területén gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról
gondoskodni.
(2) Települési hulladék nem halmozható fel, azt az ingatlanhasználó köteles a
Közszolgáltatónak a szállítás napján átadni.
(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtése során úgy köteles eljárni,
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, a város természetes

és épített környezetét ne szennyezze, illetve a környezet terhelése és
igénybevétele csökkenjen, az állat- és növényvilágot ne károsítsa, a közrendet és
a közbiztonságot ne zavarja.
(4) Az ingatlanhasználó köteles szükség esetén a tároló hely és az úttest között
legalább 1 méter széles átjárót létesíteni, azt a hótól megtisztítani,
síkosságmentesítésről gondoskodni annak érdekében, hogy a gyűjtőedény
kezelése akadályba ne ütközzön.
(5) A gyűjtőedény gyűjtés idejére közterületre történő kihelyezése, a gyűjtést
követően annak visszahelyezése az ingatlan használójának a feladata.
(6) Az ingatlan használója a gyűjtőedényt a gyűjtést megelőző napon 18 órától a
gyűjtés napján 6 óra 30 percig köteles a közterületre kihelyezni.
(7) Az ingatlan használója köteles a Közszolgáltató által meghatározott típusú
gyűjtőedényt használni, karbantartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról
gondoskodni.
(8) A gyűjtőedényben nem helyezhető el olyan anyag, különösen forró hamu, maró
anyag, állati hulla, folyadék, zsiradék, gyúlékony- vagy robbanóanyag, építési
törmelék, nagyobb terjedelmű és súlyú tárgy, amely veszélyeztetheti a
hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét vagy megrongálhatja a
járművet. Közterületen elhelyezett gyűjtőedényzetből hulladékot kiönteni, az
edényzet körül szétszórni, illetve más tulajdonában lévő edényzetbe nagyobb
mennyiségű hulladékot helyezni tilos.
(9) Az ingatlanhasználó köteles a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település
köztisztaságáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségeknek
eleget tenni.
(10)Az ingatlanhasználó kötelezettsége az ingatlan használatában történt változás
írásban történő bejelentése a közszolgáltató felé, a változás időpontjától számított
15 napon belül. Amennyiben az ingatlanhasználó a változás-bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget, a változás bejelentéséig köteles a
közszolgáltatás díját fizetni.
III. Fejezet
A közszolgáltatás ellátásának rendje
5. §
(1) A települési hulladék elszállítására családi házas ingatlanok, a
Településszerkezeti Terv szerint kertvárosias lakóterületen található
tömbházaknál és Gunaras üdülőövezetben heti gyakorisággal, a nagyvárosias,
valamint kisvárosias lakóterületen található tömblakások esetében heti 2
alkalommal (a Közszolgáltató által megjelölt időpontban) kerül sor.

(2) A települési hulladék gyűjtése az 1. mellékletben szereplő, szabványos – a
Közszolgáltató
szállítóeszközéhez
rendszeresített
–,
a
keletkező
hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedénnyel, a 9. § (1) bekezdésben
meghatározott esetben a Közszolgáltatótól átvett zsákkal, illetve a
Közszolgáltató által kihelyezett konténer igénybevételével történhet.
(3) A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a gyűjtőedényt úgy kell
kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.
(4) Többlethulladékot a Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban lehet
gyűjteni, kihelyezésére a gyűjtőedény kihelyezésére vonatkozó rendelkezések
irányadók.
(5) A gyűjtőedény tisztítása és fertőtlenítése - e rendelet eltérő rendelkezése
hiányában - az ingatlanhasználó feladata.
(6) A hulladékgyűjtő edény közterületre csak zárt fedéllel, hulladékgyűjtő zsák
pedig kizárólag lezárt állapotban helyezhető ki.
(7) A nem a Közszolgáltatótól vásárolt, illetve nem a Közszolgáltató emblémájával
ellátott zsák közterületen való elhelyezése esetén közterület-használati díjat kell
fizetni a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.6.) önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint.
6. §
(1) Szövetkezeti és társasházi ingatlanok esetében a Közszolgáltató a szövetkezet
vagy a társasház adatszolgáltatása alapján köt szerződést.
(2) Szövetkezeti és társasházi ingatlanok esetében a közösen használt edény ürítési
díját az ingatlanhasználók egyenlő arányban (lakásonként) kötelesek megtéríteni.
(3) Szövetkezeti és társasházi ingatlanok tulajdonosai által használt tárolóedények
tisztítását és fertőtlenítését a Közszolgáltató évente minimum kettő alkalommal tavasszal és ősszel - végzi el, amely mosatás költségét a tárolóedény
használóinak kiszámlázhatja.
7. §
(1) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni arra az időszakra, ameddig a
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség szünetel.
(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon a családi házas
ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 3 hónapig senki sem tartózkodik
és emiatt hulladék sem keletkezik, valamint az ingatlanhasználó nem rendelkezik

díjhátralékkal. A szüneteltetés legfeljebb az erre irányuló igény bejelentésétől
számított 36 hónapig tarthat, ennek lejártát követően a szüneteltetésre irányuló
igény ismételten benyújtható. Szövetkezeti és társasházi ingatlanok esetében a
közszolgáltatás nem szüneteltethető.
(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles
bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt
legalább 15 nappal.
(4) Ha a szünetelés (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlanhasználó ezt haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak írásban
bejelenteni.
(5) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá
tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése
mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a kihelyezés és az
elszállítás tényét hivatalos, visszakereshető módon dokumentálni, az
ingatlanhasználó pedig köteles közszolgáltatási díjat fizetni.
8. §
(1) Kiskonda, Nagykonda és Szarvasd településrészeken az ingatlanhasználók a
Rendelet 5. §-ában rögzített kötelezettségeiket kizárólag a közszolgáltatás
keretében igénybe vehető zsák használatával teljesíthetik.
(2) Mászlony és Szilfás településrészeken az ingatlanhasználók a keletkezett
hulladékot a kijelölt hulladékgyűjtő szigeteken kötelesek elhelyezni. A
hulladékgyűjtő szigetek helyét a polgármester a Közszolgáltató javaslatára jelöli
ki.
(3) Az érintett településrészek ingatlanhasználói kötelesek a szállítási napokon a
zsákokat a gyűjtőpontokra kihelyezni.
9. §
(1) A gunarasi üdülőingatlanok használói idegenforgalmi szezonban a települési
hulladékot kötelesek a közszolgáltatás keretében igénybe vehető zsákban vagy a
Szolgáltatóval megkötött szerződés esetén az 1. mellékletben megjelölt űrméretű
gyűjtőedényben tárolni. Idegenforgalmi szezonon kívül a Közszolgáltató által
kihelyezett konténerben lehet települési hulladékot elhelyezni.
(2) A Közszolgáltató köteles a gyűjtés gyakoriságáról, módjáról tájékoztatót
készíteni és azt az önkormányzat honlapján közzétenni.

IV. Fejezet
Zöldhulladék-gyűjtés
10. §
(1) Az ingatlanhasználóknál keletkező zöldhulladék - házhoz menő gyűjtés
keretében - összegyűjtéséről és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik
évi kilenc alkalommal.
(2) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék kezeléséről elsősorban saját ingatlanán,
komposztálással köteles gondoskodni.
(3) A zöldhulladékot illetve a zöldhulladékot tartalmazó zsákot csak a szállítás
meghirdetett időpontját megelőző 3 napon belül lehet a közterületre kihelyezni.
(4) Az ingatlanoknál keletkezett zöldhulladék a Lucza hegyi utcai hulladékudvarba,
valamint a kaposszekcsői hulladékudvar és átrakóállomásra (továbbiakban:
hulladékudvarok) nyitvatartási idő alatt a 13. §-ban foglaltak szerint bevihető.
(5) A házhoz menő zöldhulladék gyűjtése során az ingatlanhasználó nem helyezhet
építési törmeléket, háztartási jellegű hulladékot, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot, valamint állati tetemet a zöldhulladék közé.
(6) A polgármester a (3) bekezdésbe ütköző módon kihelyezett hulladékot kihelyező
ingatlan-használóra közterület használati díjat ró ki a közterület-használatáról
szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése alapján.
V. Fejezet
Egyes hulladékok gyűjtésének szabályai
11. §
(1) Az elkülönítetten gyűjtött műanyag-, fém-, és papírhulladékot a Közszolgáltató
közvetlenül az ingatlanhasználóktól és szelektív hulladékgyűjtő szigeteken gyűjti
össze.
(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 a rendelet függeléke tartalmazza. Az ezeken a helyeken
elhelyezett gyűjtőedények ürítését a Közszolgáltató végzi heti rendszerességgel.
(3) A családi házas területeken a műanyag-, papír-, és fémhulladékot a 240 literes
kék színű edényben, szövetkezeti és társasházak esetében az 1100 literes piros
konténerben lehet gyűjteni.

(4) Az ingatlanhasználók által összegyűjtött szelektív hulladékot a Közszolgáltató
szövetkezeti és társasházak esetében kétheti, egyébként négyheti gyakorisággal
szállítja el.
(5) A gyűjtés napjairól a Közszolgáltató a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig
köteles a lakosságot tájékoztatni. A közszolgáltatással kapcsolatos egyéb
közérdekű adatot, tájékoztatást a Közszolgáltató az ügyfélszolgálatán, valamint
az önkormányzat a honlapján mindenki számára hozzáférhetővé teszi.
(6) Amennyiben a lakossági értesítőben megjelölt napokon a Közszolgáltató
szelektív gyűjtött hulladék elszállításában az időjárás vagy más elhárítatlan ok
akadályozza, az akadály elhárítását követően köteles haladéktalanul megkezdeni
a szelektív hulladék elszállítását.
(7) A kartonpapír gyűjtésére szolgáló tárolóedénybe a kartonpapírt csak kötegelve
lehet elhelyezni.
12. §
A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egy
feleslegessé vált ingóság elszállítására évente két alkalommal lomtalanítási akciót
kell szervezni. A lomtalanítást a Közszolgáltató végzi az önkormányzattal
egyeztetve, minden év április és szeptember hónapjának harmadik hetében.
Időpontjáról a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni kell. Kisebb
mennyiségű lomot a hulladékudvarokban is elhelyezhet a lakosság.
VI. Fejezet
Hulladékudvarok
13. §
(1) A hulladékudvarokba beszállítható hulladékokat és azok mennyiségét a Rendelet
2. melléklete tartalmazza. Ingatlanonként évente 50 kg-ot meghaladó
mennyiségű lom kizárólag térítés ellenében helyezhető el.
(2) A hulladékudvarok szolgáltatásait kizárólag dombóvári lakóhellyel, illetve
Dombóvár közigazgatási határain belül ingatlannal rendelkezők vehetik igénybe
nyitvatartási idő alatt. Az erre való jogosultságokat a dombóvári lakosok
lakcímkártya és érvényes fényképes személyazonosító okmány együttes
felmutatásával, a nem dombóváriak, de Dombóvár közigazgatási határain belül
ingatlannal rendelkezők a kizárólag erre a célra az önkormányzat
Városüzemeltetési Irodáján kiállított belépőkártya bemutatásával igazolhatják. A
természetes személy ingatlanhasználó a hulladékudvart térítésmentesen csak
akkor veheti igénybe, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
megfizette.

(3) a) A Lucza hegyi utcai hulladékudvar nyitvatartása:
hétfő: 8-12 óra
kedd: 13-17 óra
szerda: zárva
csütörtök: 8-12 óra
péntek: 13-17 óra
szombat: 8-12 óra
vasárnap: zárva
b) A kaposszekcsői hulladékudvar és átrakóállomás munkanapokon 08.00 óra
és 16.00 óra között tart nyitva.
(4) A (2) bekezdés szerinti belépőkártyára térítésmentesen jogosult minden
Dombóvár közigazgatási határian belül ingatlannal rendelkező természetes
személy, amennyiben a lakóhelye nem Dombóváron van. Az erre vonatkozó
jogosultságát a tulajdoni lap hiteles másolatának bemutatásával igazolhatja.
(5) A hulladékudvar üzemeltetője köteles meggyőződni arról, hogy a hulladék
beszállítója a hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevételére jogosult-e. Köteles
megtagadni a nem jogosult, vagy jogosultságát nem igazoló által bevitt hulladék
átvételét.
(6) A kaposszekcsői hulladékudvar és átrakóállomás Kaposszekcső belterületén, az
564 hrsz.-ú ingatlanon található.
(7) A kaposszekcsői átrakóállomásra beszállítható hulladékokat a 3. melléklet
tartalmazza.
VII. Fejezet
Díjfizetési kötelezettség
14. §
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve
a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználónak a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díj – a külön jogszabályban
meghatározott mértékben kell fizetnie.

VIII. Fejezet
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
15. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a
hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(1) Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 29/2015. (IX.
30.) önkormányzati rendelete.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. május 5-én megtörtént.

dr. Letenyei Róbert
jegyző

1.

melléklet

Családi házas övezetben a minimális tárolóedény mérete a közös háztartásban
élők száma szerint
A
Háztartásban élők száma
1-2 fő
3 fő
4 fő
5 fő
6 fő
7 fő
Több mint 7 fő

B
Űrméret
50 liter
60 vagy 70 liter
110 liter
120 liter
120 liter + 50 liter
120 liter + 70 liter
240 liter

2.

melléklet

A Lucza hegyi utcai hulladékudvarba beszállítható hulladékfajták
A
Hulladék fajtája

B
EWC kódja

Papír és karton

20 01 01 15

Lom

01 01
20 03 07

Üvegek:
- üveg, csomagolási hulladék
- üveg

15 01 07 20

C
Beszállítható hulladék
mennyisége
Mennyiségi korlát nélkül
50 kg/év/ingatlan felett
díjköteles
Mennyiségi korlát nélkül
Mennyiség korlát nélkül

01 02
Műanyagok:
- műanyag csomagolási hulladék
- műanyagok

15 01 07 20

Mennyiségi korlát nélkül
Mennyiségi korlát nélkül

01 39
Fémhulladékok:
- fém, csomagolási hulladékok

1501 04
20 01 40

- fémek - vasfémek - nem-vas fémek
1601 17

Mennyiségi korlát nélkül 200
kg vagy annál kevesebb
mennyiségű hulladék 200 kg
vagy annál kevesebb
mennyiségű hulladék 200 kg
vagy annál kevesebb
mennyiségű hulladék

16 01 18
Zöldhulladék, nyesedék:
- biológiailag lebomló hulladék
Háztartási gépek:
kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések
Veszélyes hulladékok:
- növényvédő szerek - gyógyszerek elemek és akkumulátorok
Gumiabroncsok:
termékként tovább nem használható
gumiabroncsok

20 02 01

Mennyiségi korlát nélkül

20 01 36

Mennyiségi korlát nélkül

20 01 19
20 01 31
20 01 32
20 01 33
16 01 03

Egy lakostól alkalmanként
legfeljebb 100 kg

Legfeljebb 100 kg
alkalmanként

3.

melléklet

A kaposszekcsői hulladékgyűjtő és átrakóállomásra beszállítható hulladékfajták
A
Hulladék fajtája
Csomagolási hulladékok:
- papír és karton csomagolási hulladék
- műanyag csomagolási hulladék
- fa csomagolási hulladék
fém csomagolási hulladék
- vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
- egyéb, kevert csomagolási hulladék
üveg csomagolási hulladék
- veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy
azokkal szennyezett csomagolási hulladék

B
EWC kódja
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06 15
01 07 15 01
10*

Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és
védőruházat:
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott
olajszűrőket) törlőkendők, védőruházat
A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó
hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet
is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint
karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14
főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban
meghatározott hulladék):
hulladékká vált gumiabroncs
Elemek és akkumulátorok:
ólomakkumulátorok
Beton, tégla, cserép és kerámia:
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke,
amely különbözik a 17 01 06-tól
Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók:

15 02 02*

16 01 03
16 06 01*
17 01 07

- papír és karton
- üveg
- ruhanemű
- étolaj és zsír
- gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
- elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, a 16
06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és
akkumulátorok is megtalálhatók
- selejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a
20 01 35-től
- műanyagok
- fémek
Biológiailag lebomló hulladékok
Lom hulladék

20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 25
20 01 32
20 01 33*

20 01 36

20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 03 07

Függelék
Gunarasban a hulladékszállításra használt zsákot árusító helyek:
1. Kissler Söröző
2. Tourinform Iroda
3. Hotel Európa
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyszínei:
1. Ady E. u. 17.
2. Allende u. 28.
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. Horvay J. u. - Erkel F. u sarok
9. Gyár u. (DÖPTE állomásnál)
10. Gyár u. (JAM csarnok)
11. Gyöngyvirág krt. (Coop ABC)
12. Petőfi u. (Napsugár Áruház mögött)
13. Hunyadi tér 30-32. (Bujáki Cukrászda mögött)
14. Kórház u. 120.
15. III. utca (körforgalom)
16. Március 15.-e tér
17. Árnyas u. 35-37.
18. Pannónia u. 27. (Coop ABC parkoló)
19. Rozmaring tér
20. Shell benzinkút belső udvar
21. Szent István tér 1.
22. Szőlőhegy (Buszváró)
23. Tátika u. 2
24. Tó u. (Tourinform Iroda)
25. Tó u. (Gunaras Camping)

26. Tulipán u. 2.
27. Tüskei horgásztó
28. VI. u. - Fő u. kereszteződése
Üveggyűjtő konténerek helyszínei:
1. MÁV állomás
2. Vasút sor
3. I. u - Gorkij u. sarok
4. Béke u. - I. u. sarok
5. Katona J. u
6. Tulipán u.- Gyöngyvirág krt. kereszteződése
7. Széchenyi u. - Petőfi u. kereszteződése
8. Bajcsy Zs. u. - Kinizsi u. kereszteződése
9. Gorkij u.
10. Pátria Nyomda parkolója
11. Árpád u. 5 - 11.
12. Gunaras, Tó utca
13. Bezerédj u. - Népköztársaság u. sarok
14. Harangvirág u - Tátika u. sarok
15. Horgásztó Tüske

