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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2013. (I.31.) számú határozatával 

elfogadta a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

bevezetéséről szóló tájékoztatóját. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36. § (3) 

bekezdése alapján a települési hulladék elkülönített (szelektív) gyűjtésének bevezetéséről 

közmeghallgatást kell tartani. 

2015. január 1-jétől lépnek hatályba a hulladék törvény azon rendelkezései, melynek 

értelmében a települési önkormányzatnak gondoskodnia kell az elkülönített hulladékgyűjtési 

rendszer helyi feltételeinek megszervezéséről. A törvény 2015. január 1-jétől kötelezi az 

ingatlantulajdonosokat is az érintett ingatlan területén képződő települési hulladék elkülönített 

gyűjtésére, és az így gyűjtött hulladék közszolgáltatónak történő átadására. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés tervezett módszere Békés városban 

A házhoz menő szelektív gyűjtést két típusban tervezzük, egyik típus a zöldhulladékok 

különgyűjtése, a másik típus a hasznosítható hulladékok begyűjtése. 

Elsőként a zöld hulladék begyűjtését ismertetjük: 

A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. az idei évben a következő hulladékgyűjtési 

módszert vezetné be Békés városában a zöld hulladék gyűjtésére. A 2013-as évben továbbra is 

zsákos rendszerrel valósítanánk meg a zöld hulladék gyűjtését, azonban a zsákokra 

vonalkódot helyeznének el a lakosok, így ellenőrizhető és rendszerezhető lenne ezen 

hulladéktípus gyűjtése. A békési lakosok önkéntes módon, az első alkalommal csak 

személyesen vehetnék fel a zsákokat a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Verseny utca 4. 

szám alatti ügyfélszolgálatán. A zsákok átvételéről nyilvántartást vezetnénk, mely a lakos 

nevét valamint az általa átvett zsák kódszámát tartalmazná, továbbá aláírna egy 

nyilatkozatot, hogy vállalja, hogy az átvett zsákba csak zöld hulladékot helyez el és 

amennyiben nem  az ő vonalkódjával ellátott zsákjában települési hulladék is van akkor annak 

elszállításáért 2013-ban későbbiekben meghatározott összeget fizet zsákonként. A zsákok 

áttetsző anyagból készülnek ezért már elszállításkor megállapítható, hogy mi van bennük. 

Családi házak számára elsőnek 5 darab zsákot adnánk ki, amelyet követően a gyűjtések 
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alkalmával pótolnánk, ezt úgy kell elképzelni, hogyha 1 ingatlan elé 1 zsák van kirakva, akkor 

a postaládájába 1 db zsákot teszünk, ha kettő, akkor kettő zsákot teszünk a postaládába. A 

Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. csak a kódszámmal rendelkező zsákokat szállítaná el. 

Az új gyűjtési módszer bevezetése amellett hogy átláthatóvá tenné a zöld hulladék gyűjtését 

Békés városában, a tervezett komposztáló telep megfelelő működését is biztosítaná azzal, hogy 

nem kerülne települési hulladék a komposztálható hulladék közé. 

2013 márciusában meghirdetésre kerül, hogy a Békés, Verseny u. 4 szám alatti 

irodában családi házanként 1 darab 120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény igényelhető 

szelektív hulladék elkülönített gyűjtésére ingyenesen vagy a későbbiekben meghatározott 

összegű regisztrációs díj ellenében (ennek módja szabadon alakítható a döntéshozók 

részéről). Az igénylés során az igénylők aláírnak egy nyilatkozatot, amelyben vállalják, hogy 

a hulladékgyűjtő edény átvételét követően szelektíven gyűjtenek az ingatlanukon és az átvett 

edényben csakis szelektív hulladékot tárolnak és azt rendszeresen a gyűjtés alkalmával a 

közterületre kihelyezik. Továbbá vállalják, hogy amennyiben az átvett hulladékgyűjtő edényt 

nem az előírásoknak megfelelően használják vagy elvesztik a felszólítást követően 8 napon 

belül az edényt rendeltetésszerűen használják vagy az elveszett edényt pótolják. Ha ennek a 

felszólításnak nem tesznek eleget akkor tőlük meghatározott összegű, a későbbiekben 

megállapított díj követelhető. A Ptk. szerint a felek megállapodhatnak a szerződésben, hogy 

kinek milyen feladatot kell ellátni és az ellátott feladatot kinek hogyan kell ellenőrizni és nem 

teljesítés esetén milyen szankciók következmények érvényesíthetőek. Ez alapján jogunk van 

belenézni a vegyes hulladékot tartalmazó edénybe, jogunk van fényképet készíteni, ha 

hasznosítható hulladékot tartalmaz, az edény jogunk van felszólítani és ezt követően 

hulladékszállítási díjat kérni. Lehetőség van arra is, hogy a követelés adók módjára is 

behajtható legyen. 

Tömbházak számára 1100 literes zárható műanyag hulladékgyűjtő edényt helyeznénk 

ki, minden tömbegység számára 1 darabot. A szerződést a tömbök közös képviselőjével 

kötnénk meg így lehetőséget biztosítanánk a szelektív hulladékgyűjtésre a tömbházakban 

lakók számára. Amennyiben 2014. január 1-től valamely tömbház nem köt velünk szerződést 

szelektív hulladékgyűjtésre, akkor rájuk is vonatkozik a fenti díjmegállapítás, amely a 

társasháznak, lakásszövetkezetnek kerül kiszámlázásra. Ez azt jelenti hogy a társasház, 

lakásszövetkezet közgyűlésének határozatot kell hoznia hogy részt vesz vagy nem a szelektív 

hulladékgyűjtésében, ezen határozatokat 2014. január 1-ig kell meghozniuk és természetesen 

itt is közös felelőssége van a társasháznak.  

A hulladékgyűjtő edényen elhelyezünk egy vízhatlan anyagból készült matricát A5-ös 

méretben, amely egyik oldalán szelektív gyűjtőedénybe helyezhető hulladékot sorolná fel a 

másik oldalon pedig a hulladékszállítás rendje lenne feltüntetve. 

Az üzemeltetésből eredő többlet költségeket az értékesített hulladék fedezi, ezért ezzel a 

továbbiakban nem számolunk. 

Az építési törmelék számára kialakítunk egy hasznosító telepet a volt téglagyár 

területén, ahová a lakosok bevihetnék építési vagy átalakítási tevékenység során keletkező 

hulladékaikat, amelyet a következő módon és áron tervezünk átvenni: 

• tiszta hulladéktól mentes föld, ingyenesen 

• hulladéktól mentes betontörmelék, ingyenesen 

• vályog vagy vert falú épületből származó hulladék, amely nem tartalmaz más szennyező 

anyagot például nád, ingyenes  

• téglatörmelék, vakolat, nettó 3000,- Ft/ tonna  

• vegyesen gyűjtött építési törmelék, csempe nettó 5000,- Ft/tonna (amely 3000,- Ft 

lerakási járulékot tartalmaz) 

• települési hulladékot tartalmazó építési törmelék nettó 10 000,- Ft/tonna (például 

cementes vagy meszes zsákot, egyéb műanyag vagy papírhulladék) 
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A begyűjtött hulladékot törnénk, majd osztályoznánk és egyéb építési munkákhoz használnánk 

fel.  

Véleményünk szerint az építési törmelék átvétele nem eredményez hulladékcsökkenést 

a hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyiségében, azonban nagyon fontos problémát jelent 

az építési törmelékek elhelyezése ezért a településen működő közszolgáltatónak ezt is meg kell 

oldania, hosszútávon pedig nullszaldósra kihozható, amellett hogy nem terheljük túl a 

lakosságot, mert vannak olyan települések, ahol már most 10-12 000,- Ft-ot kérnek 

tonnánként az építési törmelék átvételéért. 

A hulladékudvar üzemeltetésének nincsenek gazdasági előnyei, sőt egyes átvett 

hulladékok tárolása és jogszabályokban meghatározott módú ártalmatlanításáért olykor 

komoly árat kell fizetni (például növényvédő szerrel szennyezet műanyag göngyölegek). 

Azonban a közszolgáltatónak ezt is meg kell oldania, amelyet a Szarvasi út 64/1 számú LISZ 

Kft. tulajdonában lévő telephelyen kívánunk létrehozni, a kialakítás költségeit a mellékelt 

táblázat tartalmazza. 

A fenti hulladékgazdálkodási rendszer megvalósulása esetén a következő 

hulladékszállítási rendet javasoljuk bevezetni 2013. május 1-től:  

- Családi házas övezetben páros héten vegyes hulladék, páratlan héten szelektív 

hulladék és zöld hulladék. 

- Tömbházas övezetben minden héten hétfőn a vegyes hulladék, minden pénteken 

pedig szelektív hulladék. 

A fenti rendszer úgy véljük, megfelelően ösztönző és a hulladékgyűjtő edényeken elhelyezett 

tájékozató anyagok mindig rendelkezésre állnak a lakosoknak és ez alapján tudják a 

hulladékszállítás aktuális rendjét és így nem követel az igénybevevőktől nagy erőfeszítést és 

reményeink szerint rövid idő alatt rutinná válhat a lakosság részéről. 

 

 Ilyés Péter sk. 

 ügyvezető 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft javaslata szerint – a települési hulladék elkülönített gyűjtésének 

bevezetése mellett dönt, melyet 2013. március 1 – 2014. december 31 között kell teljes 

körűen megvalósítani a közszolgáltatásba bevont területeken. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy 

a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft taggyűlésein a települési hulladék 

elkülönített gyűjtésének bevezetése érdekében a szükséges jognyilatkozatokat 

megtegye. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2013. február 7. 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


