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Tisztelt Képviselő-testület!
I. Zöldhulladék koncepció, új zöldhulladék lerakó-udvar kialakítása
Az elmúlt hónapokban a zöldhulladék gyűjtése és elszállítása mindennapi problémát
jelentett mind a lakosság, mind pedig az Önkormányzat számára. Ahhoz, hogy ezek a
gondok megoldódjanak módosítások szükségesek.
A koncepció első ütemében egy faaprító gép kerülne megvásárlásra, mely nagyobb
méretű faágak aprítására is alkalmas lenne. Ennek beszerzése az Önkormányzat
feladata lenne a Környezetvédelmi Alap terhére. Az aprító gépet a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Nkft. üzemeltetné, ők gyűjtenék és aprítanák a zöldhulladékot.
A korábbitól eltérően, ahhoz, hogy zavartalanul működjön a folyamat, a gyűjtés első
napja a hónap utolsó hétfőjére esne. Ezzel is lehetőséget adva, hogy a hétvégi kerti
munkákat követően rögtön ki lehessen helyezni a zöldhulladékot.
A megfelelő méretű és vastagságú átlátszó zsákok bevezetésével megelőzhetővé válna
a zöldhulladék kommunális hulladékkal történő összekeverése. Azok a zsákok,
amelyek más hulladékokat is tartalmaznak, nem kerülnek majd elszállításra. Ezeket a
lakók kötelesek lesznek a közterületekről eltávolítani.
A változásokról a helyi üzleteket is értesítettük, így a helyi boltoknak is lehetőségük
lesz az átlátszó zsákok beszerzésére és értékesítésére.
Szintén módosításra kerülne, hogy az 1 méternél nagyobb kötegeket nem szállítják el,
illetve nem kerülnének elszállításra a fás szárú növények sem (gyakori, hogy a
kivágott fa kirakásra kerül az ingatlan elé).
A terveink szerint a zöldhulladék begyűjtése, aprítása és komposztálása a 2873/3 hrsz.ú területen (Perekac) történne. Jelenleg ez a terület E-v – védelmi erdő –besorolású. A
terület átsorolása lehetővé tenné, hogy kialakításra kerüljön egy olyan elkerített
ingatlan, ahol megoldhatóvá válna a zöldhulladék gyűjtése és további kezelése (esetleg
hasznosítása). Az átsorolás a településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítását
igényli, ami már folyamatban van, a módosítások hatályba lépése szeptemberre
várható.
A módosítással a lakosságnak lehetősége lesz, hogy meghatározott nyitva tartási
időszakban, díjmentesen beszállítsák oda a zöldhulladékukat.
A terület kialakításánál megkezdtük az előkészítéseket. A terület kialakításánál
szükséges egy bevezető út létrehozása és a terület körbekerítése. A Lakásgazdálkodási
NKft. által készített árajánlat értelmében a bevezető út és a terület rendbetétele
(kerítés, egyéb munkavégzés) 970.757 Ft + ÁFA összegbe kerül.
A projekt lezárását követően, a lerakó-udvar megnyitását követően az Erzsébet utcai
hulladékudvarban a zöldhulladék átvétele megszűnik.
II. Egyéb hulladékgazdálkodási tárgyú döntések

1. Mászlony és Szilfás településrészeken a keletkezett kommunális hulladék
zsákos gyűjtése helyett hulladékgyűjtő szigetek kialakítása
Mászlony és Szilfás településrészeken jelenleg a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet
7/C § tartalmazza, hogy az ingatlantulajdonosok kötelesek hetente egy alkalommal az
ÖKO-DOMBO Kft. emblémájával ellátott zsákot vásárolni, amiben a keletkezett
hulladékot kihelyezik. Azonban a lakók többsége nem vásárol zsákot, hanem gyakran
illegális helyeken helyezik el azokat. Ahhoz, hogy a problémák megoldódjanak,
megszüntetnénk a zsákos begyűjtést, helyette egy darab gyűjtőedény kerülne
kihelyezésre a településrészen, amely ürítésének költségét a közszolgáltató
kiszámlázhatná a közszolgáltatás igénybe vevőinek.
2. Az edénymosás költségeinek viselése
A közszolgáltató javasolta annak lehetővé tételét, hogy az általa elvégzett edénymosás
költségeit a közszolgáltatás igénybe vevői számára kiszámlázhassa.
4. Csoportos beszedés
Korábban elfogadásra került, hogy az ÖKO-DOMBÓ Kft. negyedévente küldjön
számlát az ingatlantulajdonosoknak. Azonban vannak olyan, a szolgáltatást igénybe
vevő személyek és cégek, akiknek szükséges, hogy havonta számlázzák ki a
költségeket. Ezért indokolt, hogy a csoportos beszedések esetén havonta történjen a
számlázás.
5. Az Erzsébet utcai hulladékudvar üzemeltetésének meghosszabbítása
A hulladékudvar üzemeltetésének szerződése 2013. június 30-án jár le. A
hulladékudvar üzemeltetésének ellátása érdekében ajánlott a szerződés
meghosszabbítása 2013. december 31-ig.
Kérem a tisztelt képviselő-testülettől a rendelettervezet elfogadását!

Szabó Loránd
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2013. (.........) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.
(XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-ában és 88.§
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontja
alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A Rendelet 7/C § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kiskonda, Nagykonda és Szarvasd településrészeken az ingatlantulajdonosok a
Rendelet 5. §-ában rögzített kötelezettségeiket kizárólag a szolgáltatótól vásárolt zsák
használatával
teljesíthetik.
Mászlony
és
Szilfás
településrészeken
az
ingatlantulajdonosok a keletkezett hulladékot a kijelölt hulladékgyűjtő szigeteken
kötelesek elhelyezni. A hulladékgyűjtő szigetek helyét a polgármester a közszolgáltató
javaslatára jelöli ki.”
2.§
A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A családi házas területeken a műanyag-, papír-, az üveg- és zöldhulladék a
szelektív gyűjtés anyaga. A családi házas területeken a műanyag gyűjtésére átlátszó
zsák szolgál. A papírhulladékot kötegelve kell a gyűjtőedényzet mellé helyezni. Az
üveghulladékot átlátszó zsákban vagy papírdobozban kell kihelyezni. A
zöldhulladéknak minősülő faágat maximum 1 méter hosszúságra felaprítva, átlátszó
zsákba vagy kis kötegekbe összekötegelve, a kaszálékot, falombot ép és zárt átlátszó
zsákban kell átadni a Szolgáltatónak. Nem kerülnek elszállításra az 1 méternél
nagyobb kötegek, a fás szárú növények, valamint az a zsák, mely a zöldhulladékon
kívül más hulladékot is tartalmaz.”
3.§
A Rendelet 3. §-a a következő 10. ponttal egészül ki:
„10. Zöldhulladék: a növények lehullott lombja, fanyesedék, kerti dísznövények
elszáradt ágai, lenyírt fű, gaz. Nem tartoznak a zöldhulladék kategóriába a fás szárú
növények.”
4.§
A Rendelet 7/A.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A lakásszövetkezeti, illetve társasházi lakások tulajdonosai által használt
tárolóedények tisztítását és fertőtlenítését a Közszolgáltató évente minimum kétszer,
tavasszal és ősszel végzi el, amely mosatás költségét a tárolóedény használóinak
kiszámlázhatja.”
5.§
A Rendelet 12/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Csoportos beszedési megbízással rendelkező ingatlantulajdonos esetén az ügyfél
kérésére a Szolgáltató havonta számlázza ki a közszolgáltatási díjat.
6.§
A Rendelet 6. mellékletének 6. sora az alábbiakra változik:
„zöldhulladékok, nyesedék, fás szárú növények:”

7.§
A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
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I. Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a zöldhulladék
kezelését szolgáló lerakó kialakítását az önkormányzat tulajdonát képező, a
dombóvári 2873/3 hrsz. alatti területen.
2. A Képviselő-testület a lerakó kialakításához szükséges útépítési és bekerítési
munkákhoz a 2013. évi költségvetés terhére 1 300 e Ft-ot biztosít és felhatalmazza
a polgármestert a munkák megrendelésére a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási NKft.-től.
3. A Képviselő-testület támogatja egy darab ágdaráló beszerzését, arra a
környezetvédelmi alap bevételeinek terhére 2 500 e Ft-ot biztosít és felhatalmazza
a polgármestert a vagyonrendelet szerinti nyilvános pályázati felhívás
jóváhagyására és közzétételére.
Határidő: a 2. pont tekintetében a megrendelésre – 2013. július 15.
a 3. pont tekintetében a közzétételre – 2013. július 15.
Felelős: Szabó Loránd polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
II. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft.-vel
az Erzsébet utcai hulladékudvar üzemeltetésére megkötött szerződést – változatlan
feltételekkel – 2014. december 31. napjáig meghosszabbítja.
Határidő: a szerződés-módosítás aláírására – 2013. június 30.
Felelős: Szabó Loránd polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
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