
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 

81.§ (8) bekezdés és későbbi módosításaival a következő rendeletet alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2018/…. sz. (2018. december 11.) általános érvényű rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2016/6. (2016. április 19.) általános 

érvényű rendelete a Dunaszerdahely Város területén található települési és kisebb építési 

hulladékok kezeléséről 

 

I. 

 

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

Város területén található települési és kisebb építési hulladékok kezeléséről és Dunaszerdahely 

Város 2016/15. sz. (2016. december 6.) általános érvényű rendelete a következőképpen 

módosul és egészül ki: 

1. A 12.§ (5) bekezdés a) pontjában a „jogi személyek és természetes személyek” kifejezés 

hatályon kívül helyeződik és a mondat végére a következő kifejezés kerül „a város 

2019.1.1-től már csak 120 l gyűjtőedényt biztosít”. 

 

2. A 12.§ (6) bekezdés c) pontjában a „kertes övezetében” kifejezés hatályon kívül 

helyeződik. 

 

3. A 12.§ (6) bekezdés d) pontjában a „110 liter” kifejezés helyére a „240 liter” kifejezés 

kerül, és „elszállítás” kifejezés után hatályon kívül helyeződik az 1. ponttól a 3. pontig 

tartó szakasz. 

 

4. A 12.§ (3) bekezdés a következőképpen hangzik: 

„3. Terjedelmes hulladék – kárpitozott bútor osztályozott hulladék gyűjtő udvara 

Dunaszerdahely Város területén, a Pozsonyi úton a 3418/81. parcella számú telken 

található. 

 

5. A 12.§ (16) bekezdése után új (17) és (19) bekezdés kerül: 

„17. A kevert települési hulladék termelőjének kérelmére a város jelen rendelet (6) 

bekezdés a) és b) pontjában meghatározott számú 120 literes kevert települési hulladék 

gyűjtőedény felett további gyűjtőedényt biztosít külön díjazás ellenében. 

18. A kevert települési hulladék termelőjének kérelmére a város a kevert települési 

hulladék egy alkalommal a város által megszabott 120 literes műanyag zsákokban való 

elszállítását külön díjazás ellenében biztosítja. 

19. A kevert települési hulladék termelőjének kérelmére a város akkor biztosítja a jelen 

rendeletben meghatározott a kevert települési hulladék tárolására alkalmas 

gyűjtőedényt, ha a kérelmező teljesíti a bejelentési kötelezettségét a díjkötelezettség 

keletkezéséről a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj befizetésére.“ 

 

 



6. A 15.§ (7) bekezdése után új (8) bekezdés kerül: 

„8. A kisebb építési hulladék osztályozott hulladék gyűjtő udvara Dunaszerdahely 

Város területén, a Pozsonyi úton a 3418/81. parcella számú telken található. 

 

7. A 16.§ (6) bekezdés b) pont 2. pont első bekezdésében a „havonta kétszer” kifejezés 

helyére a „egyszer hetente” kifejezés kerül. 

 

8. A 16.§ (6) bekezdés b) pont 2. pont második bekezdésében a „havonta kétszer” kifejezés 

helyére a „egyszer havonta” kifejezés kerül. 

 

9. A 16.§ (6) bekezdés b) pont 2. pontjában a „havonta” kifejezés helyére a „egyszer három 

hetente” kifejezés kerül. 

 

10. A 17.§ (9) bekezdése után új (10) bekezdés kerül: 

„10. Az elektromos hulladék osztályozott hulladék gyűjtő udvara Dunaszerdahely 

Város területén, a Pozsonyi úton a 3418/81. parcella számú telken található. 

 

11. A 18.§ (7) bekezdése után új (8) bekezdés kerül: 

„10. A használt elem és akkumulátor hulladék osztályozott hulladék gyűjtő udvara 

Dunaszerdahely Város területén, a Pozsonyi úton a 3418/81. parcella számú telken 

található. 

 

12. A 20.§ (1) bekezdésben az „októberig” kifejezés helyére a „novemberig” kifejezés 

kerül. 

 

13. A 20.§ (4) bekezdés a következőképpen hangzik: 

„4. Dunaszerdahely Város biztosítja a vele szerződéses jogviszonyban levő szervezet 

által:  

a) a kertekből a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtését az egyéni 

lakóövezetekben és a kertes övezetekben 

- műanyag zsákokban a kevert hulladék gyűjtés időpontjaiban: fű, falevelek, 

gyom, termelésből származó begyűjtött terményfelesleg, bomló gyümölcs és 

zöldség, fűrészpor, fahamu stb. 

- évente 2x (ősszel és tavasszal) mozgó gyűjtés: fahulladék, amely a fák és 

bokrok visszavágásából származik. 

b) januárban és februárban a karácsonyfák mozgó gyűjtését.” 

 

14.  A 20.§ (14) bekezdés hatályon kívül helyeződik és az eddigi (15) bekezdés, mint (14) 

kerül megjelölésre. 

 

15. A 20.§ (14) bekezdés a) és d) pontja a következőképpen hangzik: 

a) 7 db 7 m3 - nagykapacitású konténer a dunaszerdahelyi kisudvarnoki úti 

temetőből – elszállítás szükség szerint, az előre megrendelt időpontban 

b) 2 db 7 m3 - nagykapacitású konténer a dunaszerdahelyi kertész úti temetőből – 

elszállítás szükség szerint, az előre megrendelt időpontban 

c) 1 db 7 m3 - nagykapacitású konténer az ollétejedi temetőből – elszállítás szükség 

szerint, az előre megrendelt időpontban 

d) 1 db 1100 literes hulladék gyűjtőedény a dunaszerdahelyi zsidó temetőből– 

elszállítás szükség szerint, az előre megrendelt időpontban 

 



 

16. A 21.§ (5) bekezdése a következőképpen hangzik: 

„5. Dunaszerdahely Város területén egész évben biztosított a használt olaj és zsírok 

gyűjtése és elszállítása. A természetes személyek a használt olajt és zsírokat ingyenesen 

leadhatja: 

a) Dunaszerdahely Város által fenntartott iskolák és óvodák területén található gyűjtő 

helyeken, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban (Fő utca 50/16.), a Pozsonyi úton 

zöldhulladék gyűjtő udvarán. 

b) az „Egy csepp olaj” projekt keretén belül a Slovnaft, rt., meghatározott üzemanyag 

töltőállomásain a nyitvatartási időben. 

 

II. 

 

Jelen általános érvényű rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Kelt, Dunaszerdahely 2018……………………. 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

                 polgármester 

 


