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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A korábbi, deregulációs célú rendelet-felülvizsgálatok során megállapítottuk, hogy Szada Nagyközség 

Önkormányzatának A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2018.(II.16.) 

számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításra szorul. 

 

Időközben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 50-50%-os arányban végző, és a Rendeletben 

is nevesített "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 2100 

Gödöllő, Dózsa György út 69.) és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz.), mint közszolgáltató (a 

továbbiakban: Közszolgáltató) is jelezte, hogy a 2020. október 30. napján létrejött közszolgáltatói szerződés 

módosítását kezdeményezi. 

 

A Rendelet felülvizsgálatát ezért a 2022. szeptember 29.-i Képviselő-testületi ülésre ütemeztük át annak 

érdekében, hogy a szerződés-módosításban foglaltak is bekerülhessenek a módosított Rendeletbe. 

 

A rendelet-módosítások köre az alábbi részekre terjed ki: 

 

1.) A lakossági szelektív hulladék elszállítására alkalmas zsákok rendelkezésre bocsájtásának, 

valamint elszállításának gyakoriságában bekövetkezett változások: 

 

A Rendelet 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

„(2) A szelektív hulladékgyűjtés a lakosság számára díjmentesen biztosított szelektív hulladékgyűjtő 

zsák vagy edény alkalmazása mellett történik. Szállítása két vagy négy hetente 1 alkalommal a 

Közszolgáltató honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon történik. A szelektív hulladék 

kihelyezése a szállítás napján reggel 6 óráig kötelező.” szövegrész helyébe az alábbi kerül: 

 

„(2) A szelektív hulladékgyűjtés a lakosok által kiskereskedelmi egységekben megvásárolható szelektív 

hulladékgyűjtő zsák, vagy bármely egyéb használt átlátszó zsák, valamint szelektíven gyűjtött hulladék 

elszállítására alkalmas edény alkalmazása mellett történik. Szállítása hetente 1 alkalommal a 

Közszolgáltató honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon történik. A szelektív hulladék 

kihelyezése a szállítás napján reggel 6 óráig kötelező”  

 

2.) A települési zöld hulladék gyűjtési módjainak, és elszállítására alkalmas, a Közszolgáltató által 

díjmentesen biztosított zsákok lakosok részére történő kiosztásának változása: 

 

A Rendelet 13. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

„(3) A zöldhulladék gyűjtését a Közszolgáltató az OHKT-ban meghatározott módon gyűjtőpontos 

rendszerben végzi.” szövegrész helyébe az alábbi kerül: 

 

„(3) A zöld hulladék gyűjtés az OHKT-ban foglalt valamennyi egyéb feltételnek megfelelő módon is 

biztosítható ideértve a gyűjtőpontos, kezelőlétesítményben történő átvétel biztosítását is.” 

  

3.) A Rendelet 13. § (4) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

„(4) A zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsákot a közszolgáltató hozza forgalomba, a zsák díját és 

értékesítési helyszíneit a Közszolgáltató honlapján teszi közzé.” szövegrész helyébe az alábbi kerül: 

 

„(4) A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákok gyűjtési alkalom szerinti éves mennyiségét a 

Közszolgáltató tárgyév március 15. napjáig átadja az Önkormányzatnak, aki biztosítja azt, hogy a 

lakosság ezen zsákokhoz hozzájusson.” 

 

4.) A Rendelet 15. §-ában tévesen szerepelt a Szada Nova Nonprofit Kft. neve, ezt is korrigáltuk. 
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A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre közzétettük a www.szada.hu oldalon, a beérkezett észrevételeket a 

bizottsági ülésen ismertetjük. 

 

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását. 

 

Az előterjesztés mellékletei:  

1. sz. melléklet –  a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2018.(II.16.) 

sz. rendelet módosításának tervezete 

2. sz. melléklet –  a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2018.(II.16.) 

sz. rendelet módosításának tervezete – egységes szerkezetbe foglalva 

 

Szada, 2022. augusztus 31. 

http://www.szada.hu/

