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Tisztelt Képviselő-testület!
A 13/2010. (I.25.) Kt. sz. határozat értelmében tárgyalásokat kezdtünk a Kovi’95 Kft.
(7200 Dombóvár, Rákóczi utca 35. Cg.:17-09-002253) képviselőjével a lakossági inert
hulladék jogszabálynak megfelelő elhelyezéséről és annak várható díjáról.
A megbeszélés során kiindulási alap volt az inert hulladék fogalmának tisztázása. Ezt a
települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szabályozza:
Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai
átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég illetve más fizikai vagy kémiai
módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele
kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi
egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag tartalma, illetve a
csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti
vizeket.
Inert hulladékok csoportosítása
Megnevezés

Összetételi jellemzők

Kitermelt föld Földkitermelési munkáknál keletkező természetes ásványi anyagokból álló maradékanyagok,
melyek nem tartalmaznak hátrányosan változó laza és kemény követ.
Részarányuk az építési hulladékok között a legnagyobb.
Építési
törmelék

Az építmények részleges, vagy teljes elbontásakor keletkező szilárd anyagok, melyek
alkotórészei főként ásványi eredetűek, továbbá a magas- és mélyépítésben alkalmazott
építőanyagok.
Összetételük az építés módja, kora és az építmény rendeltetése szerint erősen változó.

Útbontási
törmelék

Közlekedési felületeken végzett építési, bontási tevékenységnél keletkező maradékanyagok,
melyek szilárd ásványi anyagokból állnak.
Összetevőik lehetnek hidraulikus kötőanyagú beton, bitumenkötésű anyagok, aszfaltok, burkoló
és szegélykövek.

Építéshelyi hulladékok
•
•

Minden olyan hulladék, amely az építés, épület felújítás különböző tevékenység
során keletkezik.

Építéshelyi vegyes
Összetevői nagy részét könnyű anyagok (főként papír, karton, fólia,
hulladékok
csomagolóanyagok, fa- és műanyag hulladékok, gyakorta festékmaradványok,
Konténer
estenként azbeszt szigetelőanyagok) ásványi eredetű vegyes törmelékkel keverve.
hulladékok
Rendszerint a szilárd kommunális hulladékkal együtt kezelik, leggyakoribb gyűjtési
szállítási módja a konténeres megoldás.

Az inert hulladék kategórián belül leggyakrabban az építési
említik. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy igaz ugyan, hogy
bontási hulladék legnagyobb hányada inertnek tekinthető,
mennyiségre igaz, azaz az "inert hulladék" és az "építési
kategóriák nem egymás helyettesítői.

és bontási hulladékot
a keletkező építési és
de ez nem a teljes
és bontási hulladék"

A fenti határozat tartalmazza, hogy 2010. május 1-jétől még talajtakarás céljából sem
lehet föld és egyéb bontási törmeléket elhelyezni az Erzsébet u. 114. sz. alatti bezárt

hulladéklerakón. Javasoljuk, hogy a lakosság a keletkező inert hulladékot a Gunaras
határában, a 6532. számú Dombóvár-Hőgyész közötti közút melletti inert
hulladéklerakóba szállítsa.
A lerakó üzemeltetője a nyitvatartási időt hétfőtől-péntekig, 700-től 1700-ig, míg a
szombati napon 700-től 1300-ig határozta meg, míg ezen túl előre egyeztetett időpontban
lesz nyitva a lerakó. A lerakó működésére vonatkozóan a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírta a folyamatos 24
órás őrzést.
A 13/2010. (I.25.) Kt. sz. határozat értelmében a zöldhulladék átadásra kerül a
Humánpark-D Kft. (7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3 hrsz., Cg.: 17-09-006250,
adószám: 14178984-2-17) részére. Ezzel költségmegtakarítás várható, valamint az
Erzsébet u. 114. sz. alatti bezárt hulladéklerakó is tehermentesül.
A kft. üzemeltetője jelezte, hogy az EWC 20 02 01 kódszámú hulladékot tudja átvenni.
Ebbe a kategóriába a következő hulladékok tartoznak: lomb, ág, falevél, levágott fű,
lágyszárú növények, ágnyesedék.
A telephely a Kaposszekcsői Ipari parkban található. Nyitvatartási idő hétfőtőlpéntekig, 800-tól 1700-ig, szombati napon 800-tól 1200-ig került meghatározásra.
A fent leírtak a vállalkozásokkal kötendő szerződés részét képezik.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.
(XII. 12.) rendelet módosítását a hulladékszállítással kapcsolatban, a gyakorlatban
felmerült problémák, megoldása indokolja.
1.

A rendelet 7/B. §-ában a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó
rendelkezéseket ki kell egészíteni azzal, hogy társasházak, illetve lakásszövetkezeti
házak esetén, ahol a lakók közösen fizetik meg a gyűjtőedény ürítési díját, a
lakásonkénti szüneteltetés kérésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha ahhoz az
épület tulajdonosi közösségének legalább 80%-a írásban hozzájárul.

2.

A rendelet 3. §-ában szükséges kiegészíteni a fogalom meghatározásokat a
következő definíciókkal:
-

építési és bontási hulladék: az építmények építőipari kivitelezés során
keletkező, elkülönítetten gyűjtött kitermelt talaj, betontörmelék,
aszfalttörmelék, fahulladék, műanyag hulladék, vegyes építési és bontási
hulladék, ásványi eredetű építőanyag hulladék.

-

Inert hulladék: olyan építési, bontási vagy egyéb hulladék, amely nem
megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson, illetve más
fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton,
nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyaggal.

-

Inert hulladékkezelő: aki az építési, bontási vagy egyéb inert hulladékot
gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi,
tárolja, hasznosítja, ártalmatlanítja.

-

Inert hulladékkezelő telep: az inert hulladék begyűjtésére, átvételére és
az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére,
illetőleg hasznosítására történő előkészítésére vagy ártalmatlanítására
szolgáló telephely.
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3.

A rendelet 10. §-ában szükséges kiegészíteni a hulladék átvevő telephelyek
pontos megnevezését.
Az inert hulladék jogszabálynak megfelelő
elhelyezésére a 7200 Dombóvár, Gunarasi út melletti bezárt agyagbánya
(Dombóvár 0292/3 hrsz.) területén van lehetőség. A zöld hulladék
elhelyezésére a Kaposszekcsői Ipari Park területén lévő Humánpark-D Kft.
telephelyén van lehetőség. Pontos helyszín 7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3
hrsz.

4.

A 9. számú mellékletben található rendelkezés arról, hogy 5-nél több fő esetén a
polgármester – indokolt esetben – engedélyezheti 240 literesnél kisebb edényzet
használatát. Az ÖKO-Dombó Kft. vezetője javasolta ennek hatályon kívül
helyezését, jogszabály-szerkesztési okokból egy új 9. számú melléklet
elfogadására teszek javaslatot.

A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás
elfogadására.
Dombóvár, 2010. március 19.

Patay Vilmos polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……./2010. (…..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
34/2002.(XII.12.) rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.
(XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ában szereplő
fogalom-meghatározások gondolatjeles felsorolása arab számjegyű felsorolásra
módosul, továbbá a következő 21-24. ponttal egészül ki:
„3. §
21 építési és bontási hulladék: az építmények építőipari kivitelezés során keletkező,

elkülönítetten gyűjtött kitermelt talaj, betontörmelék, aszfalttörmelék, fahulladék,
műanyag hulladék, vegyes építési és bontási hulladék, ásványi eredetű építőanyag
hulladék.
22 Inert hulladék: olyan építési, bontási vagy egyéb hulladék, amely nem megy át
jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson, illetve más fizikai vagy kémiai
módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, nincs kedvezőtlen hatással a vele
kapcsolatba kerülő más anyaggal.
23

Inert hulladékkezelő: aki az építési, bontási vagy egyéb inert hulladékot gazdasági
tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, tárolja, hasznosítja,
ártalmatlanítja.

24

Inert hulladékkezelő telep: az inert hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes
hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására
történő előkészítésére vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.”

2. §
A Rendelet 7/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem
keletkezik. Lakásszövetkezeti és társasházi lakások esetén a közszolgáltatás
szünetelteltetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a szüneteltetéshez az épület
tulajdonosi közösségének legalább 80%-a írásban hozzájárul.”
3. §
A Rendelet 10. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Inert hulladék a 6532. számú Dombóvár-Hőgyész közötti közút mellett, a
dombóvári 0292/3 hrsz.-ú ingatlanon található inert hulladékkezelő telepen helyezhető
el.
5

(6) Zöldhulladék a Kaposszekcsői Ipari Parkban működő Humánpark-D Kft.
telephelyén (7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3 hrsz.) helyezhető el.”
4. §
A Rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
5. §
Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

Patay Vilmos
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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Melléklet a ....../2010.(.........) önkormányzati rendelethez
„9. számú melléklet a 34/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Családi házas övezetben a minimális tárolóedényzet mérete a közös
háztartásban élők száma szerint:
1. 1 fő esetében minimum 35 l-es tárolóedényzet
2. 2 fő esetében minimum 50 l-es tárolóedényzet
3. 3 fő esetében minimum 70 l-es tárolóedényzet
4. 4 fő esetében minimum 110 l-es tárolóedényzet
5. 5 fő esetében minimum 120 l-es tárolóedényzet
6. Több mint 5 fő esetében minimum 240 l-es tárolóedényzet
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