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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
A települési hulladék kezeléséről.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazása alapján, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
Értelmező rendelkezések
1. §
E rendelet értelmében:
a) Egyedülélő: a szociális igazgatás és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 4. §. (1)
bekezdés e) pontjában meghatározottak szerint.
(b) Szolgáltató:NHSZ Szolnok Nonprofit Kft . A közszolgáltatást alvállalkozóként az NHSZ
OKÖT Nonprofit Kft. látja el a közszolgáltatás egészéhez viszonyítva 100 %-os arányban.
Állati hulladék begyűjtésére, kezelésére irányuló közszolgáltatást az NHSZ OKÖT Nonprofit
Kft. látja el.
c) Hulladékkezelő telep: A települési szilárd hulladék ártalommentes elhelyezésére
kizárólagosan kijelölt telep. ( FCC Magyarország Kft. gyáli telephelye)
d) Települési hulladék: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ( a továbbiakban Htv.)
2 § (1) 43.
e) Veszélyes hulladék: Htv. 2 § (1) 48. „
f) Ingatlantulajdonos: Dabas Város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel (állandó vagy
ideiglenes) rendelkező természetes személy, aki az ingatlan tulajdonosa, bérlője, vagy használója.
g) önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 2.§ (1) bekezdés 27a pontja értelmében.

[m1] megjegyzést írt:
A 8/2019.(V.30.) rendelet módosította.

[m2] megjegyzést írt:
A 8/2019.(V.30.) rendelet módosította.

[m3] megjegyzést írt: A 17/2016 (VI.30.) rendelet módosította.

Hulladékkezelési közszolgáltatás.
2. §.
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti
jogviszonyt a Társulás és a Szolgáltató között kötött hulladékkezelési szolgáltatásra
vonatkozó közszolgáltatási szerződés hozza létre.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles térítés ellenében a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást
igénybe venni.

[m4] megjegyzést írt:
A 15/2017.(V.24.) rendelet módosította.
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(3) Az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti szerződéses jogviszony kezdő időpontja az
a nap, amikor a tulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.
(4) 8 Személyes adatok kezelésére az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására
létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az
adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm.
rendelet előírásainak megfelelően a NHKV Zrt. jogosult.
(5) Közös gyűjtőedény igénybevétele esetén a társasházak, lakásszövetkezetek, többlakásos
lakóépületek képviseletére feljogosított személy köteles a Szolgáltatóval hulladékkezelési
szolgáltatásra vonatkozó szerződést kötni.

[m5] megjegyzést írt: A 17/2016 (VI.30.) rendelet módosította.

A települési szilárd hulladék
3.§.
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására Dabas Város
közigazgatási területén rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni és használni.
(2) A hulladék szállításának időpontját, útvonalát az 1. melléklet szabályozza.
4. §
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről
a) a Htv. 395. §-ban foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy
b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd hulladéka keletkezik,
a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés - a környezetvédelmi
felügyelőség által igazoltan - környezeti szempontból a Htv. 395 §-ban
meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.
A gyűjtőedényekről
5.§.
(1) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által biztosított gyűjtőedényeket az ingatlan területén
belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag a
vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet. (tartósan
engedélyezett elhelyezés).
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék szállítása céljából a
Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt a szállítási napon
07,00 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést,
és ezt követően a szállítás napján 22,00 óráig a közterületről el kell távolítani.
(3) A hulladék szállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell
lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor
és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

[b6] megjegyzést írt: A 33/2013.(XII.9: rendelet módosította.

[b7] megjegyzést írt: A 33/2013.(XII.9: rendelet módosította.
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6. §.
(1) Az ingatlan tulajdonosa települési szilárd hulladékát a hulladékkezelési közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben adja át a Szolgáltatónak. A
gyűjtőedény rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata.
(2) A hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, a begyűjtés,
szállítás során a közterületen okozott szennyezés esetén a Szolgáltató köteles a
szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.
(3) A gyűjtőedényben elhelyezhető szilárd hulladék súlya:
a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 30 kg,
b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg
d) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg,
e) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg.
(4) A (3) bekezdésben szabályozott súlyhatárt lényegesen túllépő gyűjtőedény elszállítására a
Szolgáltató nem köteles.
(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, a Szolgáltató a hulladékszállítást megtagadhatja.
(6) A gyűjtőedényben veszélyes hulladék, folyékony hulladék vagy egyéb olyan anyag nem
helyezhető el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személy vagy más
személyek életét, testi épségét, egészségét.
(7) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott
gyűjtőedény használata során a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni.
Viseli a gyűjtőedény fenntartásával járó terheket a rendkívüli javítások és helyreállítások
kivételével; terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a használatával kapcsolatosak, és
köteles viselni az ehhez kapcsolódó közterheket.
(8) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatót a gyűjtőedényt fenyegető veszélyről és a
beállott kárról értesíteni - ideértve azt az esetet is, ha őt harmadik személy a használat
gyakorlásában akadályozza -, köteles továbbá tűrni, hogy a Szolgáltató a veszély
elhárítására, illetőleg a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges
intézkedéseket megtegye.
(9) Az ingatlantulajdonos a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségének
megszűntével köteles a gyűjtőedényt visszaadni. Az ingatlantulajdonos felelős a
gyűjtőedényben bekövetkezett károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az
az adott helyzetben általában elvárható.
(10) A rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést az ingatlantulajdonos nem köteles
megtéríteni
7. §.
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve szállítására a
Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Szolgáltató által
rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű települési szilárd
hulladék gyűjtésére - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott

[b8] megjegyzést írt: A 10/2015. rendelet módosította, 2015.
július 1-én lépett hatályba
[b9] megjegyzést írt: A 10/2015. rendelet módosította, 2015.
július 1-én lépett hatályba
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gyűjtőedényt, vagy - a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtésére szolgáló
–a Szolgáltató logójával ellátott fehér színű zsákot köteles igénybe venni.
(2) A zsák ára magában foglalja az előállítás költsége mellett a benne elhelyezett hulladék
begyűjtési, szállítási és ártalmatlanítási díját is.
(3) Az ingatlantulajdonos - két ürítés között - a lakóövezetekben alkalmazható gyűjtőedények
közül azt a típust és olyan számban köteles igénybe venni, amellyel a gyűjtőedény
fedelének zárva tartása mellett, környezetszennyezés nélkül megoldható az ingatlanán
keletkezett szilárd hulladék tárolása.
(4)8 Az ingatlantulajdonos házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevételére jogosult.
A háznál nem megvalósítható üveg
gyűjtését közterületen elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtővel kell igénybe venni a 2. melléklet szerinti helyszíneken.
(5)8 A szelektív hulladékgyűjtés díjmentes.
7/A §.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31)
Korm. rendelet 7.§-a értelmében a Szolgáltató 60 l-es gyűjtő edényzetet biztosít a
lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó
részére, 80 l-es gyűjtő edényzetet biztosít a lakóingatlant legfeljebb 2 fő által, életvitelszerűen
használó természetes személy ingatlanhasználó részére, amennyiben ezt a feltételt a
Polgármesteri Hivatal által a lakcímnyilvántartás alapján kiállított igazolással a
Szolgáltatónak igazolja.
A Szolgáltató kötelezettségei
8. §.
(1) A Szolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatos tevékenységét a mindenkor hatályos
jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek
megfelelően köteles ellátni.
(2) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét a lakosság nyugalmának
zavarása nélkül köteles ellátni. A Szolgáltató a hulladék begyűjtését és szállítását
munkanapokon 07.00 óra és 20.00 óra közötti időszakban köteles végezni.
(3) A települési szilárd hulladékot a hulladékkezelő telepen köteles ártalommentesen
elhelyezni, és a hulladékkezelő üzemeltetőjének a hulladék eredetére vonatkozó adatokat
megadni.
(4) A hulladékkezelő telep nyitvatartási ideje:
a) közületek számára: hétfőtől – péntekig 7.00-17.00-ig
b) magánszemélyek számára hétfőtől- vasárnapig 5.00-21.00-ig.
(5) Idegen személyek engedély nélkül a hulladékkezelő telepen nem tartózkodhatnak.
9. §.
(1) Hulladékot nem lehet elhelyezni a hulladékkezelő telepen kívül.

[m10] megjegyzést írt: 117/2016 (VI.30.) rendelet módosította.

[m11] megjegyzést írt: 117/2016 (VI.30.) rendelet módosította.
[m12] megjegyzést írt:
A 15/2017.(V.24.) rendelet módosította.
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(2) A rendszeres hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken keletkezett háztartási
hulladék környezetet nem sértő elszállítása, ártalmatlanítása az ingatlan tulajdonosának
kötelezettsége.
A lomtalanítás
10.§.
(1) Hatályon kívül helyezve.
(2) Lomtalanítás során a Szolgáltató elszállítja a nem veszélyes hulladéknak számító,
háztartási hulladék méretét meghaladó, közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékot.
(3) A lomtalanítás időpontjáról, feltételeiről, közterületen elhelyezhető tárgyakról a
Szolgáltató értesíti a lakosságot.
(4) A lomtalanítás körébe eső hulladékot közterületre kirakni csak az elszállítást megelőző
napon lehet oly módon, hogy az a közlekedést ne akadályozza, forgalom biztonságot ne
veszélyeztesse.
(5) Hatályon kívül helyezve

[m13] megjegyzést írt:
A 15/2017.(V.24.) rendelet módosította.

[m14] megjegyzést írt:
A 15/2017.(V.24.) rendelet módosította.

A díjfizetés
11.§.
(1) 8Hulladékszállítási díjat kell fizetnie annak, aki a jogszabályok rendelkezései szerint a
települési hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.
(2) 1,2,5A hulladékszállítás díja:
(3) Ha a gyűjtőedényt a társasház, lakásszövetkezet, több lakásos lakóépületek,
garázsszövetkezet tagjai közösen használják, akkor közösen fizetik a hulladékszállítási
díjat.
(4) 8Az ingatlantulajdonos által fizetendő hulladékszállítási díjról az NHKV Zrt. számlát
bocsát ki.
(5) 8Az ingatlantulajdonos a hulladékszállítási díját az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés
módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet szerint teljesítheti
(6) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonos változás
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően az új tulajdonos köteles
megfizetni.
(7) A hulladékszállítás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók
módjára behajtható köztartozás.
Mentesülés a díjfizetés alól
12. §.

[m15] megjegyzést írt: 117/2016 (VI.30.) rendelet módosította.

[b16] megjegyzést írt: A 45/2012. (VIII.01. rendelet
módosította.
[b17] megjegyzést írt: A 71/2012.(XII.14.) rendelet
módosította.
[b18] megjegyzést írt: A 33/2013.(XII.5.) rendelet hatályon
kívül helyezte.
[m19] megjegyzést írt: 117/2016 (VI.30.) rendelet módosította.
[m20] megjegyzést írt: 117/2016 (VI.30.) rendelet módosította.
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(1) Mentesül az ingatlantulajdonos - a Szolgáltató részére történő bejelentést követő hónap 1.
napjától – a hulladékszállítás díjának megfizetése alól, ha
a) az ingatlan beépítetlen, vagy lakatlan és azon települési hulladék nem keletkezik;
b) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 1 hónapot meghaladó távollétét bejelenti legalább 15 nappal a távollét kezdete előtt, a távolléti időtartam pontos megjelölésével - a
Szolgáltatónak, és ha az ingatlant más sem használja.
13.§.
(1) Kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól méltányosságból az a
személy mentesülhet, akinek a havi egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének – egyedül élő esetén annak 150 %-át, közös háztartásban
élők esetén 100 %-át nem haladja meg, és a számla a nevére szól.
(2) A mentesség megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján5
kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat.
(3) A kérelmet az Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el, és legfeljebb 1 éves időtartamra
állapítja meg a mentességet annak a hónapnak az első napjától, melyben a kérelmet
benyújtotta.
(4) A mentesség a megállapított határidő lejárta után megszűnik, de újra kérelmezhető.

[b21] megjegyzést írt: A 33/2013.(XII.9: rendelet módosította.

Mentesség
13./A §.
(1) A városban a 70. életévét betöltött személy amennyiben:(e rendelet hatálybalépését
megelőzően benyújtott kérelmek esetén)
a) a számla a kérelmező nevére szól,
b) a kérelmező egyedül él
c) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
d) és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodik
a kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól mentességben részesül.
(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján5 kell benyújtani a szükséges
mellékletekkel együtt.
(3) A kérelmeket a Polgármester bírálja el. A jogosultság kezdete a 70. életév betöltését
követő hónap 1. napja, azt követő kérelmezés esetén a benyújtás havának első napja.
(4) A mentesség megszűnik a kérelmező halála esetén, a halálát követő hó 1.napjával.
(5) A Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti, hogy a kedvezmény megállapításának feltételei
fennállnak-e.

[b22] megjegyzést írt: A 33/2013.(XII.9: rendelet módosította.

25 %-os kedvezményes díjfizetés
14. §.

[b23] megjegyzést írt: A 10/2015. rendelet módosította, 2015.
július 1-én lépett hatályba
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(1) A városban a 70. életévét betöltött, családban élő személy amennyiben:
a) házastársával vagy élettársával él közös, önálló háztartásban, egyikük, a kérelmező a 70.
évét betöltötte, párja 62. éven felüli,
b) a számla a kérelmező nevére szól,
c) a közszolgáltatótól 80 literes gyűjtőedényt igényelt, és arra jogosult
d) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
e) és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodnak
f) a kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól 25 %-os kedvezményben
részesül.
(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján kell benyújtani a szükséges
mellékletekkel együtt.
(3) A kérelmeket a Polgármester bírálja el. A jogosultság kezdete a 70. életév betöltését
követő hónap 1. napja, azt követő kérelmezés esetén a benyújtás havának első napja.
(4) A kedvezmény megszűnik a kérelmező halála esetén, a halálát követő hó 1 napjával. A
feltételeknek megfelelő házastárs/élettárs a számla nevére történő átírása után 60 literes
gyűjtőedény igénylésére jogosult.
(5) A Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti, hogy a kedvezmény megállapításának feltételei
fennállnak-e.
Kedvezményes díjfizetés
15. §.

[b24] megjegyzést írt: A 26/2015. rendelet módosította, 2015.
október 1-jén lépett hatályba.

[b25] megjegyzést írt: A 10/2015. rendelet módosította, 2015.
július 1-én lépett hatályba

Hatályon kívül helyezve
Állati hulladék kezelése
165. §.

[b26] megjegyzést írt: A 33/2013. (XII.9.) rendelet
módosította.

(1) Állati hulladék keletkezése esetén az elhullott állat tulajdonosa köteles annak
kezeléséről e rendeletben előírtak alapján gondoskodni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség
a) ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen
tartózkodik az önkormányzatot,
b) közterületen az önkormányzatot,
c) közúton a közút kezelőjét terheli.
(3)A (2) bekezdés szerinti esetben a tulajdonos a felmerült költségeket köteles az
önkormányzatnak, illetve a közút kezelőjének megtéríteni.
175. §
(1) Az állati hulladékok kezelésére az önkormányzat állati hulladékkezelési
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

[b27] megjegyzést írt: A 33/2013. (XII.9.) rendelet
módosította.
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(2) Az (1) bekezdésben megjelölt közszolgáltatás ellátására feljogosított kizárólagos
állati hulladékkezelő (a továbbiakban: hulladékkezelő): a NHSZ OKÖT Nonprofit
Kft. (székhelye: 2370 Dabas, Szent István u. 133.).

[b28] megjegyzést írt: A 8/2014. (V.08.) rendelet módosította.

(3) Helye a Hulladékkezelő telep, nyitvatartása a rendelet 8§(4) bekezdésének
megfelelően alakul.
(4) A közszolgáltatás magában foglalja az engedélyezett állati hulladékok igény
esetén történő gyűjtését-szállítását a térségi állati hulladékgyűjtő – átrakó telepre,
valamint fogadását, átmeneti tárolását.
(5) A közszolgáltatás igénybevétele a magánszemélyeknek, az önkormányzatnak, az
önkormányzati fenntartású intézményeknek és az önkormányzat többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságoknak kötelező, amennyiben e személyeknél,
szerveknél illetve területükön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint
elszállítandó állati hulladék keletkezik.
(6) A közszolgáltatásért az igénybevevők díjat kötelesek fizetni.

Az állati hulladék kezelésével kapcsolatos díj mértéke
18.§

[m29] megjegyzést írt:
A 15/2017.(V.24.) rendelet módosította.

Hatályon kívül helyezve

19.§
(1) E rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát vesztő rendelkezések:
1. 2012. május 31-én hatályát veszíti a Köztisztaságról szóló 18/1996. (XII.02.) rendelet
18. §-a.
2. 2012. május 31-én hatályát veszíti az állati hulladék ártalmatlanná tételéről szóló
63/2008. (XII.11.) rendelet 4. § (1) bekezdése.
3. 2012.június 30-án hatályát veszíti a Köztisztaságról szóló 18/1996. (XII.02.) sz.
rendelet és az 1/2012. (I.06.) önkormányzati rendelet a hulladék gyűjtési, szállítási díjáról,
valamint az állati hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatos szabályokról szóló
63/2008. (XII.11.) önkormányzati rendelet.
Dabas, 2012. április 27.

Garajszki Gábor
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester
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Záradék:
A rendelet 2012. április 27-én kihirdetésre került.
Garajszki Gábor
jegyző
Dabas, 2016. június 29.

Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

Dabas, 2017. május 24.
Rigóné Dr. Roicsik Renáta sk.
jegyző

1

Kőszegi Zoltán sk.
polgármester

A 45/2012. (VIII.01.) rendelet módosította, 2012. augusztus 1-én lépett hatályba.
A 71/2012. (XII.14.) rendelet módosította, 2012. december 14-én lépett hatályba.
3
A 7/2013. (II.27.) rendelet módosította, 2013. március 1-én lépett hatályba.
4
A 28/2013. (XI.6.) rendelet módosította, 2013. november 15-én lépett hatályba.
5
A 33/2013. (XII.9.) rendelet módosította, 2013. december 10-én lépett hatályba.
6
A 8/2014. (V.08.) rendelet módosította, 2014. május 10-én lépett hatályba.
7 A 10/2015. (IV.10.) rendelet módosította, 2015. július 1-én lépett hatályba.
8 A 17/2016 (VI.30.) rendelet módosította, 2016. július 1-én lépett hatályba.
9A 15/2017.(V.24.) rendelet módosította, 2017. július 1-én lépett hatályba.
2
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1. melléklet a 29/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

[b30] megjegyzést írt: A 7/2013.(II.27.) rendelet módosította.

Dabas Közterületei
Hétfő
Álmos vezér
Árok utca
Attila király
Bajcsy-Zsilinszky
köz
Bajcsy-Zsilinszky
utca
Bartók Bála út
Bartók köz
Csarnok utca
Dinnyés Lajos utca
Dob utca
Előd vezér
Fő út
Géza fejedelem
Géza Fejedelem
Huba Vezér
Huba Vezér útja
Kond Vezér útja
Kossuth László
utca
Lakos dr. utca
Martinovics tér

Kedd
Ág utca
Csepp köz
Csepp utca

Szerda
Adnrássy utca
Ady Endre köz
Ady Endre utca

Csütörtök
Akácos utca
Áchim utca
Balla Pál utca
Alig utca
Báró köz
Avar utca

Dabasi utca

Álom utca

Beton út

Dobó Katica utca

Arany János utca

Eső utca
Gorkij utca
Hajcsár utca
Harmat utca
Illatos köz
Illatos utca
Inárcsi út
Íves utca

Batsányi J. köz
Batsányi J. utca
Béke köz
Béke utca
Bem utca
Benedek E. utca
Besnyői utca
Bimbó utca

Csillag utca
Dr. Halász Mihály
utca
Egyház köz
Egyház utca
Fenyves utca
Gödör utca
Harang utca
Hold utca
Homok utca

Honvéd köz
Honvéd utca
Jász utca
Kórház utca
Kossuth László utca
Kör utca
Kun utca
Lindmajer utca

Kisfaludy utca
Kodály Zoltán utca
Köztársaság utca
Láp utca

Bojt utca
Címer utca
Csap tanya
Csap utca

Kálvin utca
Nap utca
Öregországút
Örkényi út

Luther utca
Malom köz
Malom utca
Martinovics köz

Mánteleki utca

Csokonai utca

Peszéri utca

Martinovics utca

Nefelejcs utca
Nyárfasor utca

D. Szabó Károly utca
Deák F. utca

Rabárerdő út
Segesvári út

Mester utca
Óvoda utca

Egyház utca
Gróf Vay Sándor
utca

Péntek
Alkotmány utca
Árpád utca
Bercsényi utca
Berkenye utca
Damjanich utca
Dér utca
Erkel Ferenc köz
Erkel Ferenc utca
Esze Tamás utca
Falu Tamás utca
Fehérakác utca
Füves utca
Gagarin utca
Gárdonyi Géza
utca
Gólya utca
Ifjúság utca
Iskola utca
Kinizsi utca
Madách Imre
utca
Május 1. út
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Meder utca
Mikes Kelemen
utca
Motel utca
Nárcisz utca
Nemzetőr utca
Ond Vezér útja

Pálya utca

Dózsa Gy. Utca

Szélmalom utca

Ősz utca

Nyár utca

Petőfi Sándor utca
Pillangó utca
Rákóczi köz
Rákóczi utca
Rozmaring utca

Ék utca
Gábor Áron utca
Gyóni Géza utca
Halász Jenő utca
Határ 1-9 utca

Sziráki Pál
Szőlő utca
Tatárszentgyörgyi út
Tinódi utca
Vacsi utca

Szőlő köz
Szőlő utca
Tavasz utca
Tél utca
Telep utca

Örs vezér
Park utca

Rózsa utca
Rövid utca

Határ 2-18 utca
Határ utca

Vágóhíd utca
Vértanúk útja

Temető köz
Temető utca

Páskom utca
Patak köz
Patak utca
Pipacs utca
Semmelweis utca
Sportcsarnok
utca
Szamos utca
Szendrei Júlia
utca
Szintes utca
Szőlő út
Tamplom utca
Tanuló utca
Toldi Miklós
utca
Tulipán utca
Vak Bottyán utca
Vásártér utca
Zentai utca
Zrínyi köz
Zrínyi Miklós
utca
Zsák utca

Piac utca
Szent István út
Szent János út
Szép utca
Tas Vezér útja
Vonat utca
Vörösmarty utca
Wesselényi 47-73
Zlinszky köz
Zlinszky utca

Szőlőhegy
Tabáni utca
Tücsök utca
Vajda utca
Zápor utca
Zöldmező utca
Zsilinszky tanya

Horváth László utca
Hunyadi János utca
Jókai utca
József Attila utca
Katona József utca
Klapka utca
Kölcsey utca
Lakos dr. utca
Lakos János utca
Liszt Ferenc utca
Móra Ferenc utca
Nád utca
Ravasz László utca
Rét utca
Szív utca
Szűk utca
Táncsics Mihály utca
Tölgyfa utca

Vasút köz
Vasút utca
Vay Péter köz
Vay Sándor utca
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Új utca
Viola utca
Wesselényi utca
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2. melléklet a a 29/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelethez

[m31] megjegyzést írt:
A 17/2019(VII.18.) rendelet módosította.

A városban elhelyezett szelektív gyűjtő harangok üveg gyűjtésére alkalmasak. Dabas városban az alábbi
helyeken található szelektív gyűjtő pont és a harangok darabszáma:
Dabas-Szőlő Temető Árpád utca 0176/6 hrsz.
Dabas-Besnyő-játszótér Illatos utca 5246 hrsz.
OBO Aréna mögött Iskola utca 5.2247/3 hrsz.

2 db
2 db
6 db

dabasi P+R parkoló (dabasi vasútállomás) területe Vonat utca 2363/1
gyóni P+R parkoló (gyóni vasútállomás) területe Állomás utca 1. 7616 hrsz.

3 db
3 db
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Általános indoklás
Dabas Város Önkormányzatának 18/1996. (XII.02.) önkormányzati rendelete szabályozta a
települési szilárd hulladék kezelését. A rendelet szinte minden ponton elavulttá vált, nem felel
meg a jogalkotás követelményeinek és párhuzamos szabályozást tartalmaz a helyi környezet
védelméről és a köztisztaságról 38/2004.(IX.28.) rendelettel.
Ezért a régi rendeletet hatályon kívül kell helyezni és újat alkotni. Az új rendeletbe célszerű
beépíteni a hulladékszállítási díjakat is, így az arról szóló 1/2012. (I.06.) rendeletet is hatályon
kívül kell helyezni. A rendelet-tervezet a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
23. §-ának előírásai alapján készült, és a Hgt. 24. §. (2) bekezdésében foglalt széles körű
egyeztetést és véleményeztetést követően került a Képviselő-testület elé.
Részletes indoklás
1.§. A rendeletben használt fogalmak értelmezését tartalmazza.
2.§. A hulladékkezelési közszolgáltatás és szerződéskötés feltételeit tartalmazza. Rendelkezik a
személyes adatok kezelésének felhatalmazásáról.
3.§. A hulladék szállításának módját, időpontját, útvonalát szabályozza.
4.§. Gazdálkodó szervezetek kötelezettségét írja elő a közszolgáltatás igénybevételére.
5. §. A gyűjtőedény használatát, elhelyezését szabályozza.
6.§. A gyűjtőedényben a hulladék elhelyezés, tisztítás, és a használó felelősségét tartalmazza.
7.§. Szabályozza a többlet hulladék elhelyezésének szabályait, a zsák használatát és a szelektív
hulladékgyűjtés lehetőségeit, szabályait.
8.§. A szolgáltató kötelezettségeit tartalmazza.
9. §. Az ingatlantulajdonos kötelezettségét tartalmazza.
10.§. Lomtalanítást szabályozza.
11.§. Hulladékszállítási díj fizetésének általános szabályait, mértékét, teljesítés szabályait, adók
módjára behajtást tartalmazza.
12. §. – 13. §. A díjfizetés alóli mentességet szabályozza.
14. §. A 70 éven felüliek díjfizetési mentessége megszűnne, 50 %-os kedvezményben
részesülnének a korábbi és az új jogosultak 2012. július 1-jét követően.
15. §. Az egyedül élők kedvezményét tartalmazza. Jogosultsági feltételek közül kikerül a
rendszeres szociális járadékosok, és a I., II., III. kategóriájú rokkant, ugyanis a nyugdíjszabályok
változása miatt ezek az ellátások megszűntek. Helyébe a rokkantsági ellátás lépett.
16. §. A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.
A rendelethez 2 melléklet kapcsolódik.

