DUNASZERDAHELY VÁROS

Dunaszerdahely Város 2019/21. sz. (2019. november 26.) 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

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2019.11.26-i testületi ülésén hozta.
Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal
hirdetőtábláján és internetes honlapján 2019.08.11-én lett közzé téve.
Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes
honlapján 2019.12.02-án lett közzé téve.
Ezen általános érvényű rendelet 2020.01.01-én lépett hatályba.

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 2019/21. sz. (2019. november 26.) 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,
valamint Dunaszerdahely Város 2018/12. sz. (2018. december 11.) általános érvényű
rendelete a következőképpen módosul és egészül ki:
1. A 4.§ (5) bekezdés végén a vessző kimarad és a következő kifejezés kerül „ha a (6)
bekezdésben nem kerül másként meghatározásra”.
2. A 4.§ (5) bekezdés után új (6) bekezdés kerül elhelyezésre, amely a következő:
„6. Abban az esetbe, ha a kevert települési hulladék termelője hibájából a 120 literes
műanyag gyűjtőedényt az átadását követő 5 éven belül eltulajdonítják, megkárosítják,
vagy tönkre teszik, akkor az új gyűjtőedény biztosításának költségeit a hulladék
termelője viseli.”
3. A 9.§ (6) bekezdése után új (7) bekezdés kerül:
„ 7. Az ilyen kevert települési hulladék és a kerti biológiailag lebomló hulladék
gyűjtését és elszállítását az arra jogosult személy, jelen rendeletben meghatározott a
város által megjelölt gyűjtőedényekben/ műanyagzsákokban való elhelyezés esetén
végezheti el.”
4. A 12.§ (5) bekezdés a) pontja a következőképpen hangzik:
„a) a 110 literes szürke vagy acélszínű vas, vagy a 120 literes kék műanyag
gyűjtőedények a családi házak részére (családi ház olyan épület, amely első sorban
család lakhatását szolgálja, amely önálló bejárattal rendelkezik, és amelyben legfeljebb
3 lakóegység, 2 emelet és 1 tetőtér található). A fent említett gyűjtőedények öntapadó
matricákkal kerülnek megjelölésre, amelyen az FO-KO- gyűjtőedény száma található.”.
5. A 12.§ (5) bekezdés b) pontjában a „vagy vas” kifejezés hatályon kívül helyeződik.
6. A 12.§ (5) bekezdés b) pontja után új c) pont kerül:” 120 és 240 literes műanyag
gyűjtőedény, a jogi személyek és természetes személy – vállalkozók részére”.

7. A 12.§ (5) bekezdés eddigi c) pontja, mint d) pont kerül megjelölésre és a vessző utáni
zárójelbe a következő kifejezés kerül „a kertes övezetben”.
8. A 12.§ (6) bekezdés a) pontja után a vessző kimarad és a következő kifejezés kerül „és
további gyűjtőedény a háztartásban élő gyermek részére 3 éves korának betöltéséig, és
azon személyek részére, akik pénzügyi támogatásban részesülnek a higiéniával
kapcsolatos többletkiadások miatt.”
9. A 12.§ (6) bekezdés b) pontja után a vessző kimarad és a következő kifejezés kerül „és
további gyűjtőedény a háztartásban élő gyermek részére 3 éves korának betöltéséig, és
azon személyek részére, akik pénzügyi támogatásban részesülnek a higiéniával
kapcsolatos többletkiadások miatt.”
10. A 12.§ (6) bekezdés c) pont a „40” helyére „120” kerül és a „kétszer hetente” kifejezés
helyére a „egyszer vagy háromszor hetente az egy háztartásban elő személyek
számának függvényében” kifejezés kerül.
11. A 12.§ (6) bekezdés d) pontjában a mondat végén a pont után a következő mondat
kerül „A fent említett gyűjtőedények öntapadó matricákkal kerülnek megjelölésre,
amelyen az FO-KO- gyűjtőedény száma található. A matricák színe különböző, attól
függően, hogy az elszállítás hetente vagy kéthetente történik.”
12. A 12.§ (7) bekezdésben a „60 liter” kifejezés után a következő kifejezés kerül „kevert
települési” és a mondat végére a következő kifejezés kerül „vagy a kevert települési
hulladék a megjelölt műanyag zsákokban való elhelyezése.”
13. A 13.§ „kárpitozott bútor” kifejezés helyére a következő kifejezés kerül „fa, beleértve a
kárpitozott bútor és fahulladék.”
14. A 16.§ (6) bekezdés a) pont 1. alpont végére pont kerül és utána új első kifejezés kerül
„A családi házak részére biztosításra kerül a ház elé elhelyezett, összekötött
papírhulladék ambuláns begyűjtése havonta egyszer az elszállítás időpontjai szerint.”
15. A 16.§ (6) bekezdés a) pont 2. pont második bekezdésében a „gyűjtőedény” kifejezés
hatályon kívül helyeződik és a „havonta kétszer” kifejezés helyére a „lakóházak részére
hetente egyszer” kifejezés kerül.
16. A 18.§ (4) bekezdés hatályon kívül helyeződik és az addigi (5) bekezdéstől a (8)
bekezdésig átszámozódik (4) bekezdéstől (7) bekezdésig.
17. A 20.§ (4) bekezdésben új b) pont kerül, amely a következőképpen hangzik:
„ Kisudvarnoki úton, Pozsonyi úton, Zöldfasoron található kertes övezetből származó
biológiailag lebomló hulladék 7,10,20 és 35 m3 - nagykapacitású konténerekből 4 és 6
hetes intervallumokban való elszállítása, az elszállításának időpontjáról 5 nappal
korábbi a helyszíni hirdetőtáblán való értesítéssel.” az eddigi b) pont, mint c) pont
kerül megnevezésre.
18. A 23.§ (2) bekezdésben a „http//: dunstreda.sk” kifejezés helyére a következő kifejezés
kerül „http://dunstreda.sk.”

19. A 23.§ (4) bekezdésben a pont elé a következő kifejezés kerül: „vagy a
személygépkocsik használt gumiabroncsainak hulladék gyűjtő udvara Dunaszerdahely
Város területén, a Pozsonyi úton a 3418/81. parcella számú telken található.

II.
Jelen általános érvényű rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
Kelt, Dunaszerdahely, 2019.12.02.
JUDr. Hájos Zoltán
polgármester

