
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

2017. szeptemberétől Dombegyház településen is elindul a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés, amely a lakosság számára díjmentesen vehető igénybe a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként.   

A szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges sárga edényzetet 2017. augusztus 23.-szeptember 

1. között az önkormányzat kiszállítja minden, a közszolgáltató partnerjegyzékében 

szereplő lakos részére, a lentebb olvasható ütemezésben. 

Az ingatlantulajdonosok 1 db sárga 240 literes szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas edényt 

vehetnek át. 

A szelektív hulladékgyűjtő edényzetek tulajdonjoga a DAREH BÁZIS NONPROFIT Zrt.-é, 

melynek használatáért nem kell bérleti díjat fizetni, azonban az átvétel a jogszabályi 

előírások alapján kötelező. 

 Átvétel feltételei: 

-         Személyi igazolvány és lakcímkártya, 

-         Átvételi elismervény aláírása,  

-         Meghatalmazás, ha a számlafizetőnek nincs lehetősége az edény átvételére. A 

meghatalmazás csak 2 tanú aláírásával érvényes. Az átvételi elismervényre és a 

meghatalmazásra vonatkozó formanyomtatvány az önkormányzat honlapján a 

dokumentumok menüpont alatt található és letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatalban 

is igényelhető. 

 

A kiszállítás ütemezése: 

 

• 2017.08.23. (szerda) 16:00-19:30-ig: Attila utca, Lehel utca, Zrínyi utca, Bem utca 

 

• 2017.08.24. (csütörtök) 16:00-19:30-ig: Kossuth utca, Táncsics utca, Ságvári utca 

 

• 2017.08.25. (péntek) 16:00-19:30-ig: Szabadság utca, Irányi utca, Ifjúsági Ltp. 

 

• 2017.08.28. (hétfő) 16:00-19:30-ig: Mezőfi utca, Dugonics utca, Futó utca, Rákóczi 

utca, Perczel utca, Béke-Sugár utca páros oldal 

 

• 2017.08.29. (kedd) 16:00-19:30-ig: Dózsa utca, József Attila utca, Árpád utca, Petőfi 

utca, Béke-Sugár utca páratlan oldal 

 

• 2017.08.30. (szerda) 16:00-19:30-ig: Aradi utca 

  

• 2017.08 31. (csütörtök) 16:00-19:30-ig: Dél utca, Jókai utca, Móra Ferenc utca, Ady 

Endre utca, Aranya János utca, Tavasz utca páros oldal 

 

• 2017.09.01. (péntek) 16:00-19:30-ig: Széchenyi utca, Hunyadi utca, Vasvári utca, 

Budai Nagy Antal utca, Tavasz utca páratlan oldal 

 

Azon lakosok, akik az ütemezés szerinti időszakban nem tartózkodnak otthon, és az edény 

hazaszállítását önállóan meg tudják oldani, az edényzetet személyesen átvehetik 2017. 

augusztus 23-szeptember 1. között minden munkanapon 13.00 óra és 15.00 óra közötti 

időben a Piactéren. Ebben az esetben is szükséges a személyi igazolvány és lakcímkártya 

valamint meghatalmazott esetén az írásos meghatalmazás.  

 

         Polgármesteri Hivatal 

         


