BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM
2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási
területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és
további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit
legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre
állnak – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.
A Zöld Híd Program területén található 108 település szinte mindegyikét érintő fejlemények történtek
az utóbbi hónapokban. Két kisebb közszolgáltató 2017 elejétől befejezi hulladékgazdálkodási
tevékenységét, alvállalkozói státuszuk is megszűnik. Az ipolytölgyesi székhelyű Észak-Pest NyugatNógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a bernecebaráti székhelyű Tiszta Vidékért
Nonprofit Kft. eszköz és dolgozói állományát átvette a Zöld Híd. Az érintett társaságok közül az
ÉNYMK Nonprofit Kft. 29 települést, a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. 14 települést látott el. 2017.
január elején a Maros Kft. hat települése és még további kilenc település (köztük Csömör)
nyilvánította ki szándékát, hogy a Zöld Híd Program szolgáltatási övezetéhez csatlakozzon – ez
utóbbiak tekintetében még folynak az egyeztetések. Az átvett településekkel a Zöld Híd Magyarország
egyik legnagyobb komplex, hulladékgazdálkodási közszolgáltatója lesz. A lakosság szempontjából
lényeges információ, hogy miközben a szolgáltatás színvonala növekszik, aközben az átvételre kerülő
településeken a hulladékszállítás díja nem változik, tehát a Zöld Híd változatlan díj ellenében fejleszti
és viszi tovább a szolgáltatást.
A jelentős változás háttere egyrészt, hogy az állami koordináló szervezet, az NHKV Zrt. és a
tulajdonos ÉKPN Önkormányzati Társulás között létrejött megállapodás következtében nyugvópontra
jutott a Zöld Híd finanszírozási kérdése is. Másrészt nincs az egész régióban olyan közszolgáltató,
amely megközelítőleg olyan magas színvonalon és ellátási biztonsággal működne, mint a Zöld Híd. A
stabilitás és a magas szakmai színvonal alapján tehát az NHKV Zrt. a Zöld Hidat javasolta és kérte
meg a szolgáltató nélkül maradó települések átvételére. Egy decemberi, rendkívüli ülésen ezt a tényt
az érintett települések polgármestereivel is közölte Weingartner Balázs, az NHKV Zrt. elnökvezérigazgatója.
A zavartalan átállás érdekében már december elején megkezdődött az érintett települések
polgármestereinek, képviselőtestületeinek és lakosságának közvetlen tájékoztatása, a gyűjtő járatok
átszervezése. A Zöld Híd munkatársai a lehető legnagyobb körültekintéssel igyekeznek a
zökkenőmentes átállást biztosítani, úgy hogy az eddigi ellátott településeknek ebből semmilyen
kellemetlensége és hátránya ne származzon. A szolgáltatási terület bővítése azonban komoly
logisztikai, szervezési feladat, amelyet megnehezíthet számos körülmény, például a rendkívüli hideg, a
kistelepülések közötti útviszonyok vagy éppen az influenza-járvány, amely máris sok zöld hidas
dolgozót érint. A tulajdonos önkormányzati társulás ezért mindenki türelmét és megértését kéri. A
tervek szerint az átalakulási folyamat március 31-ig lezajlik.
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