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2 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Lakossági települési szilárd hulladék gyűjtési közszolgáltatás 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 128/2009. (XI.2.) határozatával arról döntött, hogy 
Tolmács település a települési szilárd hulladékok begyűjtésére és szállítására (beleértve szükség szerint a 
hulladékok átrakását is) az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással közösen, egységes elvek alapján kíván közszolgáltatót 
kiválasztani a vonatkozó közbeszerzési szabályok és egyéb hatályos jogszabályok szerint. 
A képviselő-testület az ehhez szükséges eljárások előkészítésével, lebonyolításával az önkormányzati 
Társulást bízta meg. 
Sajnos a sikertelen közbeszerzési eljárások következtében a „külső” cég, mint közszolgáltató kiválasztása 
kudarcba fulladt, és 2010. év folyamán az egységes társulási szintű hulladékszállítás nem tudott beindulni. 
 
A Társulás 2010. évben a regionális hulladékgazdálkodási feladatokra létrehozta a 100%-os tulajdonú Zöld 
Híd Régió Kft-t. A Kft. keretén belül 2011. január 1-jétől lehetőség nyílik a közös hulladékszállítási 
közszolgáltatás beindítására. 
Azok a társulási tag önkormányzatok, melyeknek nincs érvényes, jogszerű, a Hulladékgazdálkodási Törvény 
és a Közbeszerzési Törvény előírásainak megfelelő közszolgáltatási szerződése, igénybe vehetik az Észak-
Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás (Társulás) 100%-os tulajdonában lévő Zöld Híd Régió Kft. hulladékgyűjtési-szállítási 
szolgáltatásait. Ebben az esetben nem kell bonyolult, lassú közbeszerzési tendert lefolytatni, tekintettel arra, 
hogy a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő cég megbízása nem tartozik a közbeszerzési törvény 
hatálya alá. Így 2011. január 1-jétől jogszerű keretek között, saját közszolgáltató céggel oldható meg e 
kötelező önkormányzati feladat. 
 
A Zöld Híd Régió Kft komplex (szállítás, kezelés, stb.) szolgáltatási díjai 2011-ben a tárolóedény 
nagyságától függően: 
 

60-80 literes szabványos tároló,           360  Ft/ürítés +ÁFA1 

110-120, literes szabványos tároló,                                        430  Ft/ürítés + ÁFA2 

240 literes szabványos tároló,            775 Ft/ürítés + ÁFA 

60 literes zsák az alkalmanként keletkező többlethulladék számára: 370 Ft/db + ÁFA  

 
A jelenlegi jogszabályok alapján a hulladékban lévő szerves anyag miatt legalább hetente egyszer üríteni kell 
a tárolókat és minden háztartás köteles igénybe venni és megfizetni a köztisztasági közszolgáltatást.  
 
Szintén közegészségügyi okokból szabványos, műanyag, vagy fém hulladékgyűjtő edénybe kell kihelyezni a 
rendszeresen keletkező hulladékokat a heti gyűjtési napon. A Zöld Híd Régió által biztosított, speciális zsák 
kizárólag a nem rendszeresen (esetenként) keletkező többlet hulladék kihelyezésére használható. 
Önkormányzatunk törekszik arra, hogy a Társulással és a Zöld Híd Régió Kft-vel megkötésre kerülő 
közszolgáltatási szerződés lehetőséget adjon arra, hogy a zsákos hulladékgyűjtés az üdülőterületen is 
elfogadható legyen. 
Ezen díjért a Zöld Híd Régió Kft. komplex szolgáltatást végez, mely nemcsak a kihelyezett hulladék 
begyűjtését és a regionális hulladékkezelő központokba szállítását tartalmazza. A fenti közszolgáltatási díj 
magába foglalja: 
                                                 
1 Éves közszolgáltatási díj – 52 ürítést feltételezve: 18.720 Ft + áfa, azaz 23.400 Ft. 
2 Éves közszolgáltatási díj – 52 ürítést feltételezve: 22.360 Ft + áfa, azaz 27.950 Ft. 
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• lakossági számlázás, díjbeszedés, 
• szelektív hulladékgyűjtés, 
• az évi egyszeri zöldhulladék gyűjtés során beszállított zöldhulladék átvétele, kezelése, 
• évi egyszeri lomtalanítás, 
• begyűjtött hulladékok kijelölt hulladékkezelőben történő elő-kezelése, kezelése, ártalmatlanítása, 
• hulladékgazdálkodáshoz tartozó környezeti nevelés, oktatás. 

 
Lehetőség van arra is, hogy egyes önkormányzatok az eddigi gyakorlatnak megfelelően külön fizetnék meg a 
kezelés-ártalmatlanítás díját – ez 2011-ben a Társulás döntése alapján 15.127 Ft/tonna + ÁFA – és csak a 
gyűjtés költségét terhelnék a lakosságra. A 2011-ben érvényes, kizárólag a lakossági hulladék 
összegyűjtésére (egy-egy kuka ürítésére) vonatkozó díjak: 
 

60-80 literes szabványos tároló,             130  Ft/ürítés +ÁFA3 

110-120, literes szabványos tároló,                                        150  Ft/ürítés + ÁFA4 

240 literes szabványos tároló,           200 Ft/ürítés + ÁFA 

60 literes zsák az alkalmanként keletkező többlethulladék számára: 130 Ft/db + ÁFA  

 
A Társulás és a Zöld Híd Régió Kft. célja, hogy a korszerű, esztétikus 80 és 120 literes hulladékgyűjtő 
edények terjedjenek el a jövőben.  Ugyanakkor a lakosságnál már meglévő tárolók megtartása azok 
elhasználódásáig nyilvánvalóan célszerű. 
Azon háztartások, melyek nem rendelkeznek még szabványos gyűjtő edényzettel, vagy azt le kívánják 
cserélni, megvásárolhatják, vagy bérelhetik azt a Zöld Híd Régió Kft-től. 
Szabványos gyűjtő edényzet bérleti díja 2011-ben: 
 
80 literes szabványos tároló,        130 Ft/db/hó + ÁFA 

120, literes szabványos tároló,                   130 Ft/db/hó + ÁFA 

240 literes szabványos tároló,                            200 Ft/db/hó + ÁFA 

 
A Zöld Híd Régió Kft. általi hulladékszállítás előnyei: 
- 100%-os társulási tulajdon, nem nyereségorientált 
- önkormányzati tulajdonú saját cég, nem kell közbeszerzési eljárás 
- azonnali, gyors megoldás a jogszerű hulladékszállítás megoldására 
- egységes rendszer – nagyobb hatékonyság, rugalmasság 
- folyamatos ellenőrzés; nyilvánosság, átláthatóság 
- állandó társulási felügyelet 
- kontrollált díjak (nincs kiszolgáltatott helyzet a külső cég díjemelése tekintetében) 
- közös cél – hatékony együttműködés 
- bevételek visszaforgatása a rendszer fejlesztésébe 
- hosszú távú megoldás 

 
Külső hulladékszállító: 
- bonyolult közbeszerzési eljárás 
- hosszú idő (állandó jogi támadások) 
- hosszú távú szerződés (5-10 év) 
- nem egységes rendszer 
- nehézkes ellenőrzés (a hulladékkezelési díj nem, vagy késve érkezik meg a hulladékkezelést végző Zöld 

Híd Régió Kft-hez) 

                                                 
3 Éves közszolgáltatási díj – 52 ürítést feltételezve: 6.760 Ft + áfa, azaz: 8.450 Ft.   
4 Éves közszolgáltatási díj – 52 ürítést feltételezve:7.800 Ft + áfa, azaz 9.750 Ft A jelenlegi szállítást végző NÉ & PA 
Kft. felé fizetett 2010. évi díj: 6.240  + áfa, azaz 7.800 Ft.  
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- negatív árképzési tapasztalat (drasztikus díjemelés a szerződés időszakában) 
- kiszolgáltatottság. 

 
 
A tapasztalatok alapján jelentős problémát okoz a településen a zöld hulladék (lomb, fű) kezelése. A Zöld 
Híd Régió keretében lehetőség van egyedi megrendelés alapján, saját önköltségen történő begyűjtésére és 
kezelésére. (tehát a klasszikus lakossági szerződés nem tartalmazza, azt külön kell megrendelnie az 
önkormányzatnak) 
A temetőben keletkező hulladék begyűjtése jelenleg még kialakítás és pontosítás alatt, de cél, hogy a 
zöldhulladék (szerves anyag) és a vegyes (drót, műanyag, stb.) külön kerüljön gyűjtésre a temetőben. Ebben 
az esetben a külön gyűjtött zöldhulladék elszállításáért várhatóan csak szállítási díjat kell fizetni. 
 
 
Fenti szolgáltatást azokon a településeken, melyek 2010. november 15-ig megkötik a Zöld Híd Régió Kft.-
vel a mellékelt közszolgáltatási szerződést, január 1-től lehetséges megkezdeni. 
Természetesen november 20-a után is folyamatosan lehet csatlakozni a rendszerhez, de akkor értelemszerűen 
később kezdhető a közszolgáltatás végzése. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés, valamint a mellékelt Települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés tervezet alapján  a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására 
vonatkozóan döntést hozni szíveskedjenek.  
 
 
Tolmács, 2010. október 29. 
 
 


