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A tárgyalandó témakör tárgya:
Közszolgáltatási szerződés módosítása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) tagönkormányzatai a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti
kötelezően ellátandó hulladékgazdálkodási közfeladatuk teljesítését a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit
Kft.-vel, valamint a DTKH Nonprofit Kft.-vel mint közös közszolgáltatóval (a továbbiakban:
Közszolgáltató) megkötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítják 2020. november 1-jétől
kezdődően.
Az önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött, jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés
1. melléklete tartalmazza a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok gyűjtésével és elszállításával
kapcsolatos feladatokat, valamint azok teljesítésének ismérveit.
Az érvényes közszolgáltatási szerződés hatályba lépésétől kezdődően eltelt időszak tapasztalatai,
valamint az Önkormányzatokhoz és a Közszolgáltatóhoz érkezett felhasználói visszajelzések
alapján a Közszolgáltató javaslata alapján a közszolgáltatás egyes elemeinek átalakítása indokolt.
A közszolgáltató tájékoztatása szerint a fenntartható, körforgásos és környezettudatos és
költséghatékony hulladékgazdálkodás érdekében 2022-től az alábbi intézkedések bevezetése
szükséges:
- 2022-től átalakításra kerül a csomagolási hulladék gyűjtési rendszere, az új szabályozás értelmében
a lakosság a háztartásokban keletkező csomagolási hulladékot bármilyen átlátszó zsákban
kihelyezheti az ingatlan elé a gyűjtés napján.
- A jelenlegi ellátási gyakorlat szerint az ingatlanhasználók számára a Közszolgáltató ingyenesen
biztosít a zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat, gyűjtési alkalmanként 2 db zöld színű, DTKH
emblémával ellátott cserezsák ingatlanhasználóknak történő átadásával. 2022-től bevezetésre kerül
az új kiosztási rendszer, mely szerint a díjmentesen biztosított zöldzsákok teljes éves mennyisége
átadásra kerül az egyes önkormányzatok részére, akiktől a fogyasztók átadás-átvételi nyilatkozat
aláírásával egyszerre vehetik át a teljes, egy évre szóló zsákmennyiséget. A zöldhulladék gyűjtő
zsákok így a jogosult ingatlanhasználókhoz kerülnek, felhasználásukról a fogyasztók szabadon
rendelkezhetnek igényeik szerint.
Az új intézkedések bevezetésének célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő közszolgáltatás ellátása költséghatékonyabbá váljon, továbbá elősegítse a szolgáltatással

kapcsolatos panaszok számának csökkenését, a fogyasztók elégedettségének növekedését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és döntsön a határozati
javaslatban foglaltakról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
- Őrbottyán Város Polgármesterének 38/2020. (XII.21) polgármesteri határozata
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadásáról
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK,

ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR

MEGNEVEZÉSE

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022.
(II.23.) határozata a "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint Közszolgáltatóval kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
a "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és a DTKH Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint
Közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
módosítást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2022. március 1.
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: polgármester
Őrbottyán, 2022. február 9.
az előterjesztést készítette:

előterjesztő:

……………………………..
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

………………...………..…
Szabó István
polgármester

Melléklet
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2022. (II.23.) határozatához

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
1. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről
Őrbottyán Város Önkormányzata (címe: 2162 Őrbottyán Fő út 99, adószám: 15731120-2-13,
képviseletében: Szabó István Ferenc polgármester), mint Önkormányzat
másrészről a "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. ; cégjegyzékszám: 03-09-131340; adószám:
12564392-2-03; képviseli: Agatics Roland) a továbbiakban: Zöld Híd,
harmadrészről a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely:
6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12; cégjegyzékszám: 03-09-131340; adószám: 12564392-2-03;
képviseli: Agatics Roland ügyvezető), a továbbiakban: DTKH,
(a Zöld Híd és a DTKH a továbbiakban együttesen: Közszolgáltatók, az Önkormányzat és a
Közszolgáltatók a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi helyen és időpontban, az alábbi
tartalommal:
1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2020. november 1. napjától hatályos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) az alábbiak
szerint módosítják:
1.1. A szerződés I. sz. mellékletének 1. pontjának b) alpontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Közszolgáltató az Önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti elkülönített (a továbbiakban:
szelektív) hulladékgyűjtést, gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtést, vagy lakótelepi, lakóparki környezetben
ezek kombinációját üzemelteti.

A szelektív hulladékgyűjtés a Közszolgáltatótól megvásárolható szelektív
hulladékgyűjtő zsák vagy bármilyen egyéb a lakosság által beszerzett, használt átlátszó
zsák alkalmazása mellett történik.
A közszolgáltató, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretében üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő
szigetek gyűjtőedényeit, a regionális hulladékgazdálkodási rendszerben, regionális szinten kialakított járatterv
szerint üríti ki.
A háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjthető hulladékok fajtáját az 1.1. számú
melléklet tartalmazza.”
1.2. A szerződés I. sz. mellékletének 1. pontjának c) alpontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„Közszolgáltató, az Önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti zöldhulladék gyűjtést végez. A
zöldhulladék gyűjtés, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, legalább 110
liter űrtartalmú zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával vagy edényben történik. Egy ingatlan esetében, a
kijelölt gyűjtési héten, legfeljebb 10 db zöldhulladék gyűjtő zsák helyezhető a közterületre.
A biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásán felül kötegelt elszállítás is biztosított. A
kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem ömlesztve, hanem legalább
egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza
maximum 150 cm, térfogata maximum 1 köbméter lehet.
Közszolgáltató biztosítja kettő alkalommal, az Önkormányzattal egyeztetett időpontban történő karácsonyi
fenyőfagyűjtést és elszállítást.
A zöld hulladék gyűjtés az OHKT-ban foglalt valamennyi egyéb feltételnek megfelelő módon is biztosítható
ideértve a gyűjtőpontos, kezelőlétesítményben történő átvétel biztosítását is.
A zöldhulladékok körébe tartozó hulladékok a 1.2. számú mellékletben találhatók.

A zöldhulladék gyűjtésre 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. Közszolgáltató vállalja, hogy igény
szerint segítséget nyújt az Önkormányzat részére a zöldhulladék gyűjtésre szolgáló
zsák lakosságnak történő kiosztásában.”
2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás a szerződés bármely egyéb pontját nem érinti, annak
rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.
3. A jelen szerződésben nem szabályozottak tekintetében a Ptk., valamint az egyéb ágazati
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
4. A jelen megállapodás mindhárom fél általi aláírás napján lép hatályba.
5. A Felek a jelen okiratot elolvasták, azt közösen értelmezték és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Őrbottyán, 2022. …………...

……………………….
Őrbottyán Város
Önkormányzata
képviseli:
Szabó István Ferenc
polgármester

Kerepes, 2022. …………...

Kerepes, 2022. …………...

……………………..………. ……………………..……….
"Zöld Híd B.I.G.G."
DTKH Duna-Tisza közi
Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
Nonprofit Kft.
Közszolgáltató
Közszolgáltató
képviseli: Agatics Roland
képviseli: Agatics Roland
ügyvezető
ügyvezető
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