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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére 
 
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadása, 
valamint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és 
annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2011. (III.21.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért felelős Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a „Zöld Híd B.I.G.G” Kft.-vel konzorciumban 
(továbbiakban:Közszolgáltató) a szolgáltatás teljesítésének folyamatos nyomon követésével, a 
fogyasztói bejelentések, felmerülő igények, illetve a szolgáltatással kapcsolatban érkező 
panaszok kivizsgálásával, megoldásával törekszik a zavartalan ellátás fenntartására, az ellátási 
színvonal és a költséghatékonyság növelésére. 
Az érvényes közszolgáltatási szerződés hatályba lépésétől kezdődően eltelt egy év 
tapasztalatai, valamint az Önkormányzathoz és a Közszolgáltatóhoz érkezett felhasználói 
visszajelzések alapján a közszolgáltatás egyes elemeinek átalakítása vált indokolttá a 
fenntartható,  környezettudatos és költséghatékony hulladékgazdálkodás érdekében. 
 
A tervezett változtatásokról szóló javaslatokat a Közszolgáltató 2021. november 26. napján 
megküldte Önkormányzatunknak, (1. sz. melléklet) mely többek közt a szelektív- és 
zöldhulladék gyűjtés megvalósítása kapcsán tartalmaz újításokat. 
Az ebben foglalt módosításokat a Képviselő-testület a 246/2021. (XII.15.) sz. határozatában 
elfogadta. (2. sz. melléklet) 
A közszolgáltatás több elemét érintő változás miatt, a Közszolgáltató és az önkormányzat 
között hatályban lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása szükséges. 
A módosított szerződés tervezet elkészült, mely jelen előterjesztés részét képezi. (3. sz. 
melléklet) 
 

 



 

A Jat. 17.§- a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel 
kell mérnie a szabályozás várható következményeit. 
 
„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
 ab) környezeti és egészségi következményeit, 
 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
A módosítást követően fenntarthatóvá,  környezettudatossá és költséghatékonnyá válik 
hulladékgazdálkodás 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nem jelentős 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A jogalkotás szükségességét a korábbi rendszer során beérkező lakossági panaszok, és a 
költséghatékonyság növelése teszi szükségessé 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 
Fentiek alapján kérem az alábbi döntési javaslatok elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kistarcsa Város 
Önkormányzata és a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság és a „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2021. január 22. 
napján kötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására irányuló, 
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés 1. sz. módosítást. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 



 

 
 

Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a települési szilárd 
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 
szóló 10/2011. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/… (…) 
önkormányzati rendeletet. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 

 
 
 
Kistarcsa, 2022. február 10. 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 
 
 
 
 
 

 


