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Ikt.sz.: H/263-7/2022.                      Előterjesztés száma: 47/2022.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. március 31-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 

Javaslat a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés 

módosítására, és azzal összefüggésben a közösségi együttélés 

szabályairól szóló 28/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet 

kiegészítésére  

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Péter Judit 

igazgatási ügyintéző 

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
 

Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva:  

Javasolt meghívott: DTKH képviselője 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség 

 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 19. pontja szerint a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a közügyek körébe 

tartozó „hulladékgazdálkodás”.  E feladat ellátása érdekében, a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

tv. (Ht.) 33. § (1) bekezdése szerint, az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 

kötött a „Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a DTKH 

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, mint Közszolgáltatóval, 2020. október 30. 

napján. (1. sz. melléklet) 

A DTKH Kft. 2021. december 9.-én e-mailben eljuttatta az Önkormányzathoz a 2022. január 01. napjától 

tervezett változtatásokról szóló tájékoztató levelét, amelyben kérte az Önkormányzat támogatását az 

intézkedések bevezetéséhez. (2. sz. melléklet) 

Erre a levélre reagálva válaszként megküldtük a Közszolgáltató részére véleményünket a tervezett 

változtatásokkal kapcsolatosan, külön pontokba szedve azokat (3. sz. melléklet) 

 

Ezt követően a DTKH kérésének megfelelően egy személyes egyeztetésre került sor 2022. január 25-én 

a Polgármesteri hivatalban Feigli Ferenc regionális szolgáltatási vezető (DTKH) Pintér Lajos 

polgármester, Dr. Finta Béla jegyző részvételével, majd a Polgármester úr és Boros Gábor képviselő úr 

2022.02.24. napján részt vettek az Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tanácsülésén is, ahol az 1. napirendi pontban tárgyalták 

a tervezett változtatásokat. 

Fenti egyeztetések után a Közszolgáltató 2022. január 31-én a 4. sz. melléklet szerinti 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-módosítás tervezetét küldte meg az Önkormányzat 

részére. 

A Közszolgáltató kérte, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 28/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet 12. § d) pontját egészítsük ki a 

zöldhulladék közszolgáltató hulladékgazdálkodási előírásaitól eltérő elhelyezésének közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartássá minősítésével, jogalapot teremtve a 

szankcionálásra. A hatályos rendelet ugyanis csak a szelektív hulladék szabálytalan kihelyezését 

szabályozza, a zöldhulladékét – noha szintén indokolt lenne – jelenleg nem. 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

A módosítási szándék két pontban érinti az eredeti szerződést: 

 

1. Szelektív hulladékgyűjtés 

 

Az eddigi gyakorlattal és szerződésben vállalt kötelezettséggel ellentétben a Közszolgáltató a 

továbbiakban nem biztosítja díjmentesen a lakosság részére a szelektív hulladék gyűjtésére 

alkalmas zsákot. Ehelyett vagy a Közszolgáltatótól megvásárolt hulladékgyűjtő zsák, vagy a 

lakosság által beszerzett bármely más – akár használt – átlátszó zsák használata mellett szállítja el 

a szelektíven gyűjtött hulladékot. 

Ezzel a lakosságra plusz terhet ró, hiszen külön kell gondoskodni a zsákok beszerzéséről. 

 

A DTKH csupán annyiban tud közreműködni, hogy beszerzési forrásait felhasználva, a gyártó által 

biztosított bruttó 33 Ft/db áron, az Önkormányzat számára megvásárolhatóvá teszi a zsákokat. 

Ezzel az Önkormányzatot terheli, hiszen az értékesítés megoldása, annak személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosítása megoldandó feladat lenne. 

Amennyiben igény van rá, a DTKH a településen működő kereskedelmi egységeknek is biztosítja 

ugyanezen az áron a zsákokat, hogy a lakosság minél több helyen meg tudja vásárolni azokat. Ezen 

kereskedők listáját is az Önkormányzatnak kellene megküldenie a DTKH részére. 
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A DTKH a zsákok beszerzési forrásairól tájékoztatja a lakosságot. 

 

Összefoglalva: 

A DTKH javaslata alapján megszűnne az ingyenes szelektív zsákok biztosítása és a lakosoknak meg 

kellene vásárolniuk a zsákokat, az Önkormányzatra is plusz feladatot róva az értékesítés személyi 

és tárgyi feltételeinek megteremtésével. 

A szerződés-módosítási javaslat elfogadása esetén viszont – a megvásárolható szelektív zsákok 

használata mellett, vagy helyett – a lakosoknak lehetősége nyílik bármilyen átlátszó zsákban történő 

szelektív hulladék kihelyezésére. 

 

Az Önkormányzat keresi a megoldást arra, hogy a lakossági igényeket és legfőképpen a környezet 

védelmét egyaránt szolgáló megoldás születhessen. 

Ezért a DTKH-val további egyeztetéseket folytattunk, ahol a következő plusz információkhoz jutottunk:  

1. a településen (nyilvántartásuk szerint) 1702 közszolgáltatásban résztvevő háztartás van 

2. a közszolgáltató zsákból és hulladékgyűjtő edényből egyaránt elszállítja a szelektív hulladékot 

(az edény színében jelenjen meg a sárga vagy a kék szín) 

3. A DTKH 8.200,. Ft+ÁFA, azaz bruttó 10.414,- Ft-ért tudja az Önkormányzat rendelkezésére 

bocsájtani a hulladékgyűjtő edényt bizományosi értékesítésre. Ezek a szabványos edények 

minden esetben elfogadottak, beszerzésük az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

4. „A Közszolgáltatónak nem tartozik a feladatkörébe a csomagolási hulladékgyűjtéshez szükséges 

zsákok biztosítása. A jelenlegi elszámolási rendszerben nincs lehetőség a zsákok költségének 

elszámoltatására a Koordináló szervvel, mivel nem tartozik a kötelezően elvégzendő feladatok 

közé, így erre nincs Társaságunknak fedezete”. Azaz: a tervezett szerződés-módosítást követően 

a DTKH nem biztosítja a továbbiakban díjmentesen a szelektíves zsákokat. 

5. A Szada Nova beszerzési forrásának árajánlata szerint az Önkormányzat ily módon bruttó 38,-

Ft-os áron tudná beszerezni az átlátszó, felirat nélküli zsákokat (míg a DTKH br. 33,-Ft/db árért 

kínálja). 

 

A szelektív hulladék jövőbeni gyűjtésére tehát az alábbi megoldási lehetőségek kínálkoznak, a 

táblázatban foglalt költségvonzatok mellett: 

 Lakos költsége Önkormányzat költsége 

Lakosok saját költségen 

vásárolják meg a zsákokat, amit 

az Önkormányzat szerez be, és 

értékesít részükre 

bruttó 38,- Ft / zsák 

- 

(árusítás személyi és tárgyi 

feltételei?) 

Az Önkormányzat vásárolja 

meg a zsákokat és díjmentesen 

bocsájtja a lakosság 

rendelkezésére - 60 db-ot a 

közszolgáltatásban résztvevő 

háztartásonként 

------- 
bruttó 38,- Ft x 60 x 1702= 

3.880.560,- Ft 

Az Önkormányzat 

hulladékgyűjtő edényt rendel 

bruttó 10.414.- Ft/db árért, és 

bizományosi értékesítés keretei 

között bocsájtja a lakosság 

rendelkezésére, a költség 50%-

nak átvállalása mellett 

bruttó 5.207,- Ft/db 

bruttó 5.207,- Ft x 1702 = 

8.862.314,- Ft 

(Abban az esetben, ha minden, 

közszolgáltatásban részt vevő 

háztartás meg kívánja 

vásárolni az edényt!) 

 

Ha az Önkormányzat a fenti lehetőségek közül bármi módon szerepet vállal a zsákok/edények lakosság 

részére történő elérhetővé tételében, úgy számolni kell még a tárgyi és személyi feltételek biztosításával, 

valamint az edényzet raktározásának feladatával is! 

 

Indítványozzuk, hogy a fenti opciók mérlegelése során a Képviselő-testület bizottságai fogalmazzák 

meg javaslataikat arra, hogy milyen előzetes kérdésekkel forduljon az Önkormányzat a lakossághoz 
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annak érdekében, hogy még a testületi döntéshozatal előtt meg tudjon ismerkedni a lakossági 

álláspontokkal. 

 

2. Zöldhulladék 

 

A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat a közszolgáltató az eddigiekben önköltségi áron hozta 

forgalomba. A zsákok árát és értékesítési helyszíneit a saját honlapján tette közzé. 

Ezzel szemben a szerződés általuk javasolt módosítását követően ezen zsákok gyűjtési alkalom szerinti 

éves mennyiségét (ami szerződött ingatlanonként 32 db biológiailag lebomló zsákot jelent) biztosítaná 

a lakosság részére oly módon, hogy az Önkormányzat részére átadja azokat, hogy az Önkormányzat 

biztosítsa azt, hogy a lakosság hozzájusson a zsákokhoz. 

A tárgyalások folyamán a DTKH felajánlotta, hogy a zsákok kiosztásában segíti az Önkormányzatot: a 

díjmentesen ingatlanonként biztosított 32 db zsákból 8 db-ot kihelyeznek az ingatlanokhoz, a 

fennmaradó 24 db-ot pedig az Önkormányzat által kijelölt és biztosított helyen, a Közszolgáltató által 

javasolt két időpontban munkatársaik adnák át a településen hulladékszállítási közszolgáltatási 

szerződéssel rendelkező lakosok részére.  

 

A zöldhulladék elszállítására vonatkozó módosítási javaslat elfogadható, hiszen nem róna senkire 

plusz terheket. 

 

Az előbbiekre tekintettel a következő határozati javaslatok elbírálását indítványozzuk – a szerződés-

módosítási javaslatot illetően több verziót kínáló határozati javaslattal, a rendelet-alkotási feladatot pedig 

egy további határozati javaslatban fogalmazva meg. 

 

Szada, 2022. március 17. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet – Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

2. sz. melléklet – Tervezet a hulladékgazdálkodás változásairól 2022.01.01-től 

3. sz. melléklet – Válaszlevél a módosítási javaslatokra 

4. sz. melléklet – Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása 

 

  

 

HATÁROZATI JAVASLATOK 

 

„A” változat: 

 

I./…/2022.(III.31.) KT-határozat 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft.-vel, mint Közszolgáltatóval, 2020. október 30. napján kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés - 47/2022. számú előterjesztés 4. számú melléklet szerinti - módosítását elfogadja azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Közszolgáltató a zöldhulladék elszállítására használatos zsákokat díjmentesen 

biztosítja, egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

„B” változat: 

 

I./…/2022.(III.31.) KT-határozat 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 
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Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft.-vel, mint Közszolgáltatóval, 2020. október 30. napján kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés - 47/2022. számú előterjesztés 4. számú melléklet szerinti - módosításai javaslat 1.1. pontját 

nem fogadja el, az 1.2. pont  szerinti módosítást elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a 

Közszolgáltató a zöldhulladék elszállítására használatos zsákokat díjmentesen biztosítja, egyben 

felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a fenti döntésről a Közszolgáltatót tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

„C” változat: 

 

I./…/2022.(III.31.) KT-határozat 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft.-vel, mint Közszolgáltatóval, 2020. október 30. napján kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés - 47/2022. számú előterjesztés 4. számú melléklet szerinti – módosítását kezdeményező 

javaslatot mérlegelve az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

A fenti döntésről a Közszolgáltatót és a helyi lakosságot egyidejűleg értesíteni kell. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

II./…/2022.(III.31.) KT-határozat 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a közösségi együttélés alapvető 

szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 28/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet 

módosításával, miszerint az egészüljön ki a zöldhulladék közszolgáltató hulladékgazdálkodási 

előírásaitól eltérő elhelyezésének közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartássá 

minősítésével. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, készíttessen ezirányú rendelet-módosító előterjesztést a 

Képviselő-testület áprilisi rendes ülésére. 

Határidő: 2022. április 5. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 


