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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A „VKSZ” Zrt. és leányvállalata a „VHK” Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodás 
területén új szolgáltatás, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetését 
tervezi. 
Az új szolgáltatás bevezetésének időpontja: 2016. január 1. 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a lakosság számára 
térítésmentes, a közszolgáltatási díj nem változik. 
A szolgáltatóval közösen, a helyben szokásos módon történő kommunikációval 
segítjük majd a lakossági tájékoztatást. 
 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása az alábbiak szerint fog 
történni: 

 A hulladékgazdálkodási közszolgáltató, ingatlanonként három, speciálisan 
erre a célra, készített gyűjtőzsákot, biztosít az ingatlant használónak. 

 A hulladékgyűjtő zsákok kiosztásában az önkormányzat együttműködését 
kérik, de „VHK” Nonprofit Kft. vállalja, hogy a településeken a zsákok 
kiosztásában segítséget nyújt. Ennek időpontja egyeztetés alatt van. 

 Amennyiben a lakosság részéről felmerül, hogy a zsákok kiosztására 
meghatározott időpont nem megfelelő, lehetőség van ügyfélszolgálati 
irodánkban (Veszprém, Haszkovó út 11/A.) is díjmentesen átvenni a 
hulladékgyűjtő zsákot, de kérik, hogy erre a település önkormányzata is 
lehetőséget bizosítson. Ez csak az első alkalomra szólna, mert a jövőben a 
gyűjtés, alkalmával a közszolgáltató a helyszínen pótolja a begyűjtött 
zsákokat. Annyi zsákot hagy a helyszínen, ahány zsák ürítését elvégezte. 

 A zsákok átvételét követően arra kérik a lakosságot, hogy a háztartásában 
képződő, újrahasznosítható hulladékokat, a kommunális hulladéktól 
elkülönítetten – szelektíven – gyűjtse, és elszállításra, az ingatlan előtti 
közterületre helyezze ki. A zsákokba helyezhető hulladékfajtákról 
részletes leírást a mellékelt útmutatóban adnak, de ez az információ a 
zsákon is olvasható lesz. 

 Szeretnék nyomatékosítani, hogy amennyiben a gyűjtőzsákban a leírtakkal 
ellentétben más jellegű hulladék is található (pl. kommunális hulladék), 
úgy a begyűjtést a közszolgáltató nem végzi el. Éppen ezért kiemelten 
fontos, hogy mindenki a mellékelt gyűjtési útmutatónak megfelelően 
végezze az elkülönített – szelektív – hulladékgyűjtést. 

 A zsákok kihelyezésének reggel 6 óráig meg kell történnie az előre jelzett 
hulladékgyűjtési napokon. A zsákok gyűjtését havi egy alkalommal 
végezik el, ennek pontos időpontjáról a zsákok átadásakor adnak 
tájékoztatást. 

 
A zsákok kiosztásának megszervezése kapcsán még december hónapban intézkedés 
történik. A szolgáltató általi begyűjtésre első alkalommal februárban kerül majd sor. 
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Legkésőbb eddig az időpontig el kell végeznünk a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletünk módosítását.  
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § 
(3) bekezdése szerint „a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, 
határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a 
környezetvédelmi programot a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az 
illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi 
igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési 
önkormányzatot.”  
 
Tehát a rendeletet, az elfogadása előtt, véleményeztetni kell a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel is. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
  
 
Eplény, 2015. december 16. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015.(XII. 16.) határozata 

 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítás előkészítéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítás előkészítése” című előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért „VHK” 
Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Kistó u. 8.) által tervezett házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével és annak előkészítésében 
együttműködik a közszolgáltatóval. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott 

közszolgáltatás tervezett bevezetése miatt, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosítását, a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre, elfogadásra, 
terjessze be. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: folyamatos 
    2. pontban: 2015. január 27. 
  
       
Eplény, 2015. december 16. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 


