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231/2015. 
 

E l ő t e r j e s z t és 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. januári ülésére 

 
Tárgy:  A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével összefüggő feladatokról tájékoztatás 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Képviselő-testület   69/2014. (XI 28.) Ökt határozatával elrendelte 
tárgyra vonatkozóan a közszolgáltatóval való tárgyalást és a szükséges intézkedések megtételét, továbbá az 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyában kiadott 79/2014. (XII. 19.) Ökt határozata 2./c) pontja 
cc) alpontjában kötelezett tárgyi önkormányzati rendelet elő- és elkészítésére, képviselő-testület elé 
terjesztésére.  
Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója 2015. január 13. napján arról 
tájékoztatott, hogy 2015. január 1. napjától – ütemezetten – történik településünkön a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés, melyhez szükséges sárga fedelű gyűjtőedény kiszállítása településünkön 
folyamatban van. Az edények átadás- átvétele időpontjára vonatkozóan egyeztetést kezdeményeztem. 
Ezek az edények hivatottak – a biológiailag lebomló hulladéktól elkülönítetten – papír, műanyag, fém, és 
üveg (továbbiakban együtt: vegyes csomagolási hulladék) gyűjtésére.  
Annak érdekében, hogy településünk önkormányzata eleget tudjon tenni a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés fejlesztése tárgyában  az Európai Parlament és az Európai Tanács által kiadott 
98/2008/EK irányelvben (Hulladék Keretirányelv továbbiakban: HK) foglaltaknak,   a fent jelzett külön 
gyűjtő edény közszolgáltató általi beszerzésére és fogalomba állítására volt szükség, mivel a HK kimondja az 
elkülönített hulladékgyűjtési rendszer  2015. évig való felállítását papírra, fémre, műanyagra és üvegre egyaránt.  
Az említett HK általi előírásokon túl, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 
2015. január 1. napjától hatályos 43. § (3) bekezdése a minél szélesebb körben kiterjesztendő elkülönített hulladék 
gyűjtésére kötelezi a közszolgáltatót  és további kötelezést ír elő a hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése 
tárgyában.      
Szintén 2015. január 1. napjával lépett hatályba a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, amely többek között szabályozza a vegyes csomagolási 
hulladék gyűjtésének feltételeit is, továbbá a 2015. július 1. napjától biztosítandó – a fent írtaktól jelentősen 
eltérő – un. vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrtartalmú gyűjtőedény közötti választási lehetőséget.  
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a jelenlegi közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés – a DAREH által 
szervezett hulladékgyűjtési rendszer beindítására tekintettel – 2015. június 30. napjáig  érvényes, vagyis amíg 
az új típusú gyűjtés megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket is meg kell tenni.  
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a DAREH hulladékgyűjtési rendszere központi szerve az a Békés- 
Manifest Nonprofit Kft, amelynek (54 tagtelepülés mellett önkormányzatunk is résztulajdonosa), 
működési feltételei anyagi okok miatt ellehetetlenültek, mivel a Kft kénytelen volt már az elmúlt évben – 
önhibáján kívül -  a törzstőkéjét felélni, „elműködni”.  Ez a Kft lenne a DAREH tagtelepülések 
önkormányzati területén jelenleg működő közszolgáltatók befogadó szervezete, amelynek meg kell felelnie 
a Kormány  vonatkozó  Kormányhatározatában foglaltaknak,  akárcsak az önkormányzatoknak is akként, 
hogy biztosítani kell azon feltételek teljesülését, hogy a településeken keletkezett szilárd hulladék gyűjtése, 
ártalmatlanítása és hasznosítása egységesen a DAREH pályázatában foglaltak szerint, tehát a lehető 
legkisebb környezeti ártalom mellett, a legnagyobb hasznosítási arányban, vegyes gyűjtéssel, központi 
válogatással és újrahasznosítással a 93 tagtelepülésen egységes rendszerben valósuljon meg 2015. június 30. 
napjáig a 15 milliárd Ft összértékű beruházás keretében. 
Ennek a helyzetnek a megoldására négyoldalú tárgyalásra lenne szükség a DAREH Elnöke, a Békés- 
Manifest Nonprofit Kft Ügyvezetője, az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft Ügyvezető igazgatója és 
településünk Polgármestere közreműködésével, melyre való felhatalmazás megadását kezdeményezem. 
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Ahhoz, hogy a Képviselő-testület az  önkormányzatokra vonatkozó Ht. szabályainak meg tudjon felelni, a jelenleg 
hatályos hulladékra irányadó önkormányzati rendelete – házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével való - 
kiegészítésére és a közszolgáltatási szerződés ugyanezen rendelkezéssel való módosítására  van szükség, melyet  külön 
előterjesztésben a Képviselő-testület elé 2015. február 13.-án tartandó ülésére nyújtok be. Ennek 
magyarázata, hogy ezen az ülésen fogadja el - közmeghallgatás keretében – az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, mely közmeghallgatás külön napirendi pontjaként 
beterjeszthető a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetése, mellyel megvalósul a  Ht. 36. § (3) 
bekezdésében előírt kötelezettség – döntéshozatal előtti lakossági tájékoztatás – teljesítése. Az eddig 
szerzett tapasztalatokon alapuló véleményem szerint, annak a valószínűsége, hogy rövid időn belül olyan 2 
közmeghallgatásra kerüljön sor, amelyen a részvételi arány egyre csökkenő, értelmetlen és nem szolgálja a 
település lakossága érdekeit sem, így ezért kezdeményezem a közmeghallgatáson a jelzett 2 napirendi pont 
felvételét.       
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom tárgyi napirendi pont megvitatását követően – a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleménye ismeretében – tárgyi előterjesztés és 
határozati javaslata változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. január 19. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
 
         Kató Pálné 
            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



....../2015. (I. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével összefüggő feladatok 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben foglaltakat és 
az alábbiakat rendeli el: 
 

1.) A Képviselő-testület felkéri Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése közmeghallgatás elé terjesztésével egy-időben gondoskodjon a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés településen való bevezetése tárgyában, a település jegyzője által elő- és elkészített, az 
önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási közfeladata ellátásáról és igénybevételéről 
szóló (új) önkormányzati rendelet Képviselő-testület elé történő benyújtásáról, a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. § (2) bekezdésében szabályozott, - az 
elkülönített hulladékgyűjtési  rendszer  helyi feltételeinek megszervezésére vonatkozó -, továbbá a 
Ht.  36. §  (3) bekezdésében írt – a hulladék elkülönített gyűjtése bevezetése előtti lakossági 
tájékoztatási – kötelezettségének teljesítése érdekében. 

Végrehajtás határideje: folyamatos, a  közmeghallgatási meghívó kiadására  azonnal 
                  az önkormányzati rendelet  benyújtására         2015. február  13. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
       Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő testületi ülés időpontja 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy a KEOP-

1.1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú, a DAREH által benyújtott pályázati projekt 
támogatásáról szóló, a Kormány 1842/2014. (XII. 29.) Korm. határozatával módosított 
1654/2013. (IX. 17.) Korm. határozatában foglaltak végrehajtása érdekében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)  bekezdés 19. pontjában foglalt 
kötelező közfeladata és a Ht. települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatára vonatkozó szabályainak, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében kezdeményezzen és 
folytasson tárgyalásokat  
- a DAREH Elnökével, 
- az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft Ügyvezető igazgatójával, 
- a Békés- Manifest Nonprofit Kft Ügyvezetőjével 
a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségek határidőben és maradéktalanul 
történő megvalósítása, a hulladékgazdálkodási hatályos közszolgáltatási szerződés –a hulladék 
elkülönített gyűjtésére irányadó - kiegészítése és az esetleges szankciók elkerülése miatt. 

Végrehajtás határideje: a tárgyalások kezdeményezésére azonnal és folyamatos,  
        közszolgáltatási szerződés módosítására                      2015. 02. 13. 
        Korm. rendelet és határozat végrehajtására: folyamatos és   2015. 06. 30. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester tárgyalások lefolytatásáért, 
        Kató Pálné jegyző a közszolgáltatási szerződés módosításáért 
Beszámolás határideje: a végrehajtást követő ülés időpontja 
 

Határozatról értesítést kap: 
- FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft Ügyvezető igazgatója (Vaskút) 
- DAREH Elnöke (Orosháza) 
- Békés- Manifest Nonprofit Kft Ügyvezetője (Békéscsaba) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár  

 


