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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1) a) 

bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 

állapítja meg az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási 

terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal 

összhangban. 

 

A zöldhulladék elszállításának szabályait az OKHT 2. 4. 1. b) pontja a Ht. 43.§. (3) 

bekezdésben foglaltak szerint szabályozza: 

 „A zöldhulladék elszállításánál az alábbiak figyelembe vétele szükséges: 

 o a szolgáltatást legalább évente 10 alkalommal biztosítani kell, amely során a januárban két 

alkalom (tekintettel a fenyőfa gyűjtési kötelezettségre), április, május, június, július, augusztus, 

szeptember, október, november hónapokban legalább egy alkalmat biztosítani kell. 

 o A zöldhulladék gyűjtés biztosítható nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem 

hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával, amennyiben a 

lehetőség legalább a felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es távolságban rendelkezésre 

áll. 

o Zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási területen valamennyi ingatlanhasználó részére 

biztosítani kell, ahol a vegyes hulladékgyűjtés és szállítás rendelkezésre áll, illetve aki a 

közszolgáltatás díját megfizeti. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. 

(XII.31. ) Kormányrendelet 4. §. 6-7. bekezdésben foglaltak szerint  

 „(6)  a képződés helyén a zöldhulladékot a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára 

gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, 

kivéve a (7) bekezdés szerinti, valamint azt az esetet, ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi 

komposztálás útján komposztálják. 

(7) Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, vagy a 

zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének 

feltételeit a közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot - a (8) 

bekezdés szerinti fenyőfa hulladék kivételével - a vegyes hulladék céljára szolgáló 

gyűjtőedényben kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, üveg- és műanyag 

hulladékot tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet.” 



 
 

Tekintettel arra, hogy a zöldhulladék lakosság részéről történő elhelyezése Polgár 

településen kb. 500 ingatlan esetében biztosított házi komposztálás lehetőségével – ők 

kérelmezték ezen lehetőség biztosítását- a többi ingatlan esetében nem biztosított a mai napig 

a fentebb hivatkozott  zöldhulladék elszállítása, továbbá a vegyes hulladék céljára szolgáló 

gyűjtőedényzet  mérete nem elégséges  a hulladékok kezelésére ,  ezért a zöldhulladék 

elszállítását a közszolgáltatónak  az  OKHT 2. 4. 1. b) pontjában előírtak szerint kell teljesíteni, 

tekintettel arra, hogy nincs biztosítva hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar vagy más átvételi 

lehetőség, illetve más átvételi pont sem áll rendelkezésre 20 km-es távolságban. 

 

Az önkormányzatunk a HT. 35§ (1) bekezdés a) és a 43. § § (3) bekezdés a) pontjaiban, 

valamint a 1250/2016. (V.27.) Kor. határozattal elfogadott, a 2016. évre szóló Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (továbbiakban: OHKT) foglaltaknak 

megfelelően a zöldhulladék elszállítására vonatkozó szabályokat az előírás alapján kívánta 

módosítani, ezért a 6/2020. (IV. 28.) önkormányzati rendelettel módosította a települési 

hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét, mely szerint : 

- zöldhulladék elszállítását – kivéve azon ingatlanok esetében ahol nincs komposztálás - a 

közszolgáltatás keretében a szolgáltatónak legalább évente 10 alkalommal biztosítani kell, 

amely során a januárban két alkalom (tekintettel a fenyőfa gyűjtési kötelezettségre), április, 

május, június, július, augusztus, szeptember, október, november hónapokban legalább egy 

alkalommal a zöldhulladék gyűjtésére rendszeresített  gyűjtőzsákban.,, 

 

A rendelet módosítását a felügyeleti szerv jóváhagyta, mely rendelet módosítást annak 

végrehajtása céljából megküldtünk a szolgáltatónak (1. sz. melléklet)  

A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: DHK ) nem reagált  a 

megkeresésre, a szolgáltatást 2020 júliusától nem biztosította, így a szolgáltatás  teljesítés 

igazolásakor jeleztük, hogy amennyiben nem  fogja ellátni a feladatot, abban az esetben  nem 

kerül kiadásra a  közszolgáltatási feladat ellátás teljesítésigazolás részünkről. (2. sz. melléklet)  

 

A DHK 2020. július 24-én adta meg tájékoztatását a rendeletmódosítás, azaz a szolgáltatás 

bevezetése kapcsán. A közszolgáltató észrevétele alapján egyeztetést javasolt a zöldhulladék 

elkülönítetten lakossági gyűjtésére vonatkozóan.(3. számú melléklet) 

 

 Az egyeztetésre 2020. augusztus 11-én került sor, melynek jegyzőkönyvét csatolom az 

előterjesztéshez. ( 4. számú melléklet) 

 

Javaslom a jegyzőkönyvben foglaltak alapján  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

keretében a települési zöldhulladék elkülönített lakossági gyűjtésére  és  annak elszállítására 

vonatkozó ajánlat elvi elfogadását, illetve a feladatellátásra és működtetésre  vonatkozó a 

koncepció kidolgozását.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 

Polgár, 2020. szeptember 1. 
 

Tisztelettel:  

 
 

         Tóth József 

         polgármester 



 
 

Határozati javaslat 

…/2020. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő települési zöldhulladék elszállítására 

vonatkozó koncepció kidolgozására és megvalósításának előkészítésére vonatkozó 

előterjesztést és az alábbiak szerinti döntéseket hozza: 

  

 

 

I. a közszolgáltatónak a zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási területen 

valamennyi ingatlanhasználó részére a biztosítani kell,  

II. az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék ingatlanról történő gyűjtése a rendeletben 

foglaltaktól eltérően hulladékgyűjtő pont kijelölésével és kialakításával is 

megoldható, 

III. a közszolgáltatói javaslat alapján készüljön koncepció a feladatellátás ideiglenes 

és végleges kialakítására és üzemeltetésére,  

IV. felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a közszolgáltatót a döntésekről, 

továbbá az együttműködési megállapodás tartalmára vonatkozóan az alábbiakat 

javasolja figyelembe venni:  

- a szolgáltatás azonnali bevezetése érdekében ideiglenes hely kijelölése,  

- a végleges hulladékgyűjtő pont biztosítására a szennyvíztelep melletti területet 

jelöli meg,  

 

Határidő: I-II. pont : értelemszerűen, 

    III. pont  : 2020. november 30. 

    IV. pont  : 2020. szeptember 15. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

          


