
Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 4.§ (3) bek. 

g) pontja és 6.§ (1) bekezdése szerint összhangban a hulladékokról szóló 2005. évi 79. 

törvény és későbbi módosításaival a következő rendeletet alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2016/15. sz. (2016. december 6.) általános érvényű rendelete, 

mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2016/6. sz. (2016. április 19.) 

általános érvényű rendelete Dunaszerdahely Város területén található települési és 

kisebb építési hulladékok kezeléséről 

 

I. 

Dunaszerdahely Város 2016/6. sz. (2016.04.19.) általános érvényű rendelete Dunaszerdahely 

Város területén található települési és kisebb építési hulladékok kezeléséről a 

következőképpen módosul és egészül ki: 

1. A 12.§ (6) bek. d) pontja: 

„d) Jogi személyeknek és természetes személy – vállalkozóknak a várossal kötött 

megegyezés után lehetősége nyílik arra, hogy 110, 120 vagy 1100 literes gyűjtőedényt 

válasszanak a következő elszállítással: 

1. hetente 1x 

2. hetente 2x 

3. 2 hetente 1x.“ 

 

2. A 12.§ (14) bekezdése után új (15) és (16) bekezdés kerül: 

 

„15. A hulladék termelője, kivéve a lakóházak lakói, köteles a kevert települési hulladék 

gyűjtőedényeit a saját tulajdonában lévő vagy az általa használt ingatlanon tárolni és 

legkorábban az elszállítást megelőző nap 19.00 órától, egyébként aznap 06.00 órától 

a saját tulajdonában levő vagy általa használt ingatlan elé kirakni úgy, hogy az a legkisebb 

mértékben zavarja a helyi közutak használatát. 

16.Tilos a kevert települési hulladék gyűjtőedényeit (15) bekezdésben meghatározott 

időpontokon kívül közterületen elhelyezni.“ 

 

3. A 20.§ (6) és (9) bekezdése a következőképpen módosul: 

 

„6. A termelők kötelesek az általuk termelt zöldhulladékot saját tulajdonukban lévő vagy 

általuk használt területen vagy létesítményben osztályozni elsősorban saját komposztáló 

berendezéseikben való hasznosítás érdekében. 

7. Az a termelő, aki nem osztályozza az általa termelt zöldhulladékot saját komposztáló 

berendezésében való hasznosításra, az köteles az  általa termelt zöldhulladékot műanyag 

zsákokban a  saját tulajdonában lévő vagy az általa használt ingatlanon tárolni. 

8. A zöldhulladékot tartalmazó műanyag zsákokat legkorábban az elszállítást megelőző 

nap 19.00 órától, egyébként aznap 06.00 órától lehet a termelő saját tulajdonában levő 

vagy általa használt ingatlan elé kirakni úgy, hogy az a legkisebb mértékben zavarja 

a helyi közutak használatát. 



9. Tilos a zöldhulladékot tartalmazó műanyag zsákokat a (8) bekezdésben meghatározott 

időpontokon kívül közterületen elhelyezni. 

10.  A termelő köteles a fa és bokrok nyírásából, vágásából származó fahulladékot a város 

által meghatározott területen lerakni, kivéve a gyűjtésre meghatározott napokon, amikor is 

jelen hulladékot a termelő saját tulajdonában lévő vagy általa használt ingatlan elé 

kirakhatja úgy, hogy az a legkisebb mértékben zavarja a helyi közutak használatát.” 

 

4. A 22.§ (11) bekezdése hatályon kívül helyeződik. 

 

 

II. 

Hatály 

Jelen általános érvényű rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2016……………………… 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

                 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


