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1 .  N a p i r e n d  
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Bánk Község Önkormányzata, a "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft és DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a Zöld Híd és a 

DTKH a továbbiakban együttesen: Közszolgáltatók) 2020. november 1. napján Bánk település 

vonatkozáősában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatatási szerződést kötöttek. 

 

A Közszolgáltató az érvényes közszolgáltatási szerződés hatályba lépésétől kezdődően eltelt egy 

év tapasztalatai, valamint az Önkormányzatokhoz és a Közszolgáltatóhoz érkezett felhasználói 

visszajelzések alapján a közszolgáltatás egyes elemeit átalakítja, ezért kezdeményezi a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását. 

 

I. A csomagolási hulladékok gyűjtése során a korábban érvényes gyakorlat szerint az 

ingatlanoknál cserezsákok kerültek kihelyezésre, azonban a fogyasztói panaszok jelentős 

része a cserezsákok közterületen történő elszóródása, egyéb esetben illetéktelen személyek 

általi eltulajdonítása következtében keletkezik.  

A probléma megoldására 2022. január 1-jétől átalakításra kerül a csomagolási hulladék 

gyűjtési rendszere, mely szerint a közszolgáltató az ingatlanoknál cserezsákot nem helyez 

el, az új szabályozás értelmében a lakosság a háztartásokban keletkező csomagolási 

hulladékot bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti az ingatlan elé a gyűjtés napján. Az 

így kihelyezett csomagolási hulladék korlátozás nélküli mennyiségben elszállításra kerül 

az ingatlanoktól. Átlátszó zsák helyett a csomagolási hulladék szabványos gyűjtőedényben 

is átadható a közszolgáltató részére. A csomagolási hulladékgyűjtő edény színében meg 

kell jelenni a sárga vagy (és/vagy) a kék színnek, amely azt jelzi, hogy a gyűjtőedény 

csomagolási hulladékot tartalmaz.  

A gyűjtőedényben, illetve a háztartásokban keletkező, használaton kívüli zsákokban is 

átadható a csomagolási hulladék, nem növelve ezzel újabb egyszerhasználatos zsákok 

előállítását a kihelyezéshez.  

 

A közszolgáltató az alábbiakkal indokolta a csomagolási hulladék gyűjtési rendszerének 

átalakítását: 

• A csomagolási hulladék minél nagyobb arányban történő gyűjtése érdekében a 

lakosság az általa termelt csomagolási hulladékot, az eltérő mennyiség keletkezési 

időpontjában mennyiségi korlátozás nélkül átadhatja a közszolgáltató részére.  

• A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 

közszolgáltatók kötelezettségeire vonatkozó rendelkezései, valamint az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (továbbiakban: OHKT) előírásai nem 

írják elő kötelező feladataként a közszolgáltató részére a gyűjtőedény vagy zsák 

biztosítását a csomagolási hulladékok gyűjtéséhez. 

 

A Közszolgáltató a csomagolási hulladék minél nagyobb arányban történő gyűjtése 

érdekében vezette be azt a lehetőséget, hogy a lakosság az általa termelt csomagolási 

hulladékot, az eltérő mennyiség keletkezési időpontjában mennyiségi korlátozás nélkül 

átadhassa a közszolgáltató részére. A keletkezett csomagolási hulladékot bármely, a 
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háztartásokban használt vagy a háztartásokban feleslegessé vált átlátszó, áttetsző 

zsákokban kihelyezhetik az ingatlanhasználók.  

 A szolgáltatás elemeiben, műszaki tartalmában nem történt változás, az az OHKT és a 

hatályos hulladékról szóló törvény előírásai szerint történik.  

 

A Ht. 38. §-40. §-ai szabályozzák az ingatlanhasználók kötelezettségeit. 
A Htv. 38. §-a szerint: 

 (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges 

feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. 

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a miniszter 

rendeletében meghatározott feltételek szerint. 

39. § (1)  Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan területén képződő települési 

hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt – e törvényben meghatározott kivételekkel – a 

közszolgáltatónak átadja. 

 2)  Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot 

– kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a 

fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint – hulladékgyűjtő pontra, 

hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot 

kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy 

gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette. 

(4)  Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik és 

a zöldhulladék gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a 

közszolgáltató biztosítja, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a közszolgáltatónak úgy 

adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága és lebontása biztosítható legyen. 

 

A Ht. 41. §-45. §-ai vonatkoznak a közszolgáltatók kötelezettségeire, melyek között a 

gyűjtőedényzet biztosítása nem szerepel. A Közszolgáltató tehát a közszolgáltatási 

szerződéseiben az OHKT előírásain felüli – ezidáig - többlet szolgáltatást teljesített. 

A Közszolgáltatók kötelező feladatai között nem szerepel jogszabály alapján és az OHKT 

előírásai szerint sem a gyűjtőedény vagy zsák biztosítása a csomagolási hulladékok 

gyűjtéséhez.  

 

Az intézkedésnek köszönhetően – a bevezetést követő 1 hónap tapasztalatai alapján – 

jelentősen, közel 30 %-kal növekedett a begyűjtött csomagolási hulladék mennyisége az 

érintett településeken.  

 

A csomagolási hulladék gyűjtését érintő átalakítástól a panaszok számának nagy arányú 

csökkentése, a csomagolási hulladék minél nagyobb arányú begyűjtése, továbbá a 

közszolgáltató részére költséghatékonyabb – így fenntarthatóbb – ellátás várható. 

 

 

II. Zöldhulladék gyűjtése – az eddigieknek megfelelően – április 1-től november 30-ig 

házhoz menő formában valósul meg. A zöldhulladék gyűjtésének rendszere a tekintetben 

változik, hogy a zöldhulladék gyűjtéséhez a közszolgáltató évi 8 db biológiailag lebomló 

zsákot díjmentesen biztosít szerződött ingatlanonként. Az évi zsákmennyiséget tárgyév 

március 15-ig átadja az önkormányzat részére, egy aktív hulladékszállítási szerződéssel 

rendelkező ingatlan címlistával és az önkormányzatnak szükséges gondoskodnia arról, 

hogy a lakosság an zsákokhoz hozzájusson. A közszolgáltató igény esetén közreműködik 

a zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsák lakosságnak történő kiosztásában. 
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Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

módosítására vonatkozó szerződés-tervezetet megtárgyalni, és a közszolgáltatási szerződés 

módosítása tárgyában döntést hozni szíveskedjen! 

 

 

Bánk, 2022. március 4. 

      

      Tisztelettel: 

 

 

 Torma Andrea 

  polgármester 

 

 

 

 

 
…./2022. (III….) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  

 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2020. november 1. napján 

kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó, előterjesztett 

szerződést, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy Bánk Község Önkormányzata 

képviseletében a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorciumával, mint 

közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását aláírja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 


