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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervében szeptember hónapra lett 

betervezve a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: HHG Kft.) Polgáron végzett 

hulladékgazdálkodási tevékenységéről készített tájékoztató megtárgyalása. 

 

A tájékoztatót a Kft. elkészítette, melyet mellékletként csatolok az előterjesztéshez. 

 

A fenti dokumentum a Kft. 2016. év fontosabb tevékenységét mutatja be. A Kft. 14 települési önkormányzat 

területén látja el a hulladékszállítási közszolgáltatási feladatokat. Polgáron 2005. január 1. óta végzi a 

szolgáltatást. Településünkön a hulladékszállítás heti egyszeri alkalommal történik. Évente két alkalommal 

kerül sor lomtalanításra május és október hónapokban. 2014. év második felében bevezetésre került a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtés, melyhez a szükséges tároló edényeket a közszolgáltató biztosította a lakosság 

részére. 

 

Meg kell említeni, hogy 2017. április 13-án érkezett az önkormányzatunkhoz a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) levele, melyben tájékoztatja az 
önkormányzatot, mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért felelőst, hogy a jelenlegi 
közszolgáltató, a HHG Kft. megfelelőségi véleményét visszavonta, egyben kérte a közszolgáltatási szerződés 
felmondását és új, a törvényi előírásoknak megfelelő közszolgáltatóval történő szerződés megkötését. A 
leírtaknak megfelelően a Képviselő-testület a 99/2017.(VII.20.) sz. határozatával 2017. december 31-i 
időponttal felmondta a HHG Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltató szerződést. Az új szerződés 
megkötése folyamatban van a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: DHK 
Kft.) 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 34. § (3) bekezdését 2016. április 
01-i hatállyal módosította a 2015. évi CCXXI. törvény. A jelenleg hatályos előírások szerint „A települési 
önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel (a továbbiakban: 
minősítési engedély) és a 32/A. § (1) bekezdés f.) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező 
gazdasági szereplővel köthet.” 
 

A hatályos Htv. szerinti hulladékgazdálkodási szolgáltatást tehát csak olyan szervezet végezhet, amely - 
többek között- rendelkezik minősítési engedéllyel és a Koordináló szerv által kiállított megfelelőségi 
véleménnyel. 2017. április közepén a Koordináló szerv a korábban kiadott megfelelőségi véleményeket 
visszavonta a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: DHK Kft.) kivételével 
valamennyi megyei hulladékkezeléssel foglalkozó társaságtól. 
 

A DHK Kft. a HHG Kft megkeresésére ajánlatot adott a hulladékszállítási közszolgáltatásra. A DHK Kft. 
maga nem rendelkezik a feladat ellátáshoz szükséges eszközparkkal. A vele történő szerződéskötést követően 
a HHG Kft. működési területén a HHG Kft-t kívánja megbízni az alvállalkozói feladatokkal, mely 



konstrukcióban remélhetőleg Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága a továbbiakban is folytatni 
tudja hulladékszállítási tevékenységét. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt dokumentumot megtárgyalni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2017. augusztus 28. 

 

Tisztelettel:  

Tóth József 

polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…/2017. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Polgáron végzett hulladékgazdálkodási tevékenységéről” elnevezésű 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi működéséről szóló 

tájékoztatóját elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága további hulladékszállítási tevékenységéről tárgyalást folytasson a Debreceni 

Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel, illetve a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-

vel. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


