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Szeletkív hulladékgyűjtő szigetek térítésmentes átvételének lehetősége 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Észak-Kelet Pest ás Nórád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kívánja adni a nettó 
797.648 Ft értékű, 5 db városunkban található szelektív szigetet. 
 
Az átvételt követően a Képviselő-testület döntése alapján használhatja a műtárgyakat úgy, hogy 
a hulladékgazdálkodást nem veszélyezteti. A szigetek területe szabadon hasznosítható, elbont-
ható, a kinyert anyagok felhasználhatók. 
 
Javaslom a hulladékgyűjtő szigetek átvételét. Átgondolásra javaslom a szigetek további hasz-
nosítását. A környezettudatos hulladékgyűjtés a jószándékú szervezés mellett kudarcot vallott. 
A szigetek a sűrűn lakott városrészekben kerültek kialakításra. A lakosság egy része azonban 
nem a rendeltetésének megfelelően használta a hulladékgyűjtőket, rendszeresen elviselhetet-
len helyzetek (szemétlerakatok) alakultak ki. A „házhoz menő” szelektív hulladékszállítással a 
hulladékgyűjtő szigetekre csak üveg hulladékot lehet, lehetne beszállítani. Véleményem szerint 
a szigetek jelentősége megszűnt. A hulladékgyűjtő szigetek megszüntetését követően – idővel 
– térfigyelő kamerák is felszabadulnának, melyek a város más pontjain lennének kihelyezhető-
ek. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 13. 
 
                                                                                                          
 
                                                                                                                            Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                            alpolgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:  

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
I. 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2018. (V.25.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szelektív hulladékgyűjtő szige-
tek térítésmentes átvételének lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétság városban található 5 db hulladékgyűjtő szigetet – nettó 797.648 
Ft értékben – térítésmentesen átveszi az Észak-Kelet Pest ás Nórád Megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulástól. A határozat mellékletét ké-
pező Térítés-mentes átadás-átvételi megállapodást a Képviselő-testület elfogadja. Felhatal-
mazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
 
Határidő: 2018. június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

II. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2018. (V.25.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szelektív hulladékgyűjtő szige-
tek térítésmentes átvételének lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Térítés-mentes átadás-átvételi megállapodásban rögzített jogával élve 
úgy dönt, hogy a hulladékgyűjtő szigetek helyén megtiltja a hulladékgyűjtést. A hulladékgyűjtés 
tilalmát a helyszíneken táblákkal kell jelezni. A szigetek további hasznosításáról, a térfigyelő 
kamerák áthelyezéséről később dönt.  
 
 
Határidő: táblák kihelyezésére 2018. június 11., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 


