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ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének,

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának, valamint
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának soron következő ülésére

Tárgy: 2022. évi zöldhulladék-elszállítás rendjének elfogadása

készítette: Hlavács Judit, Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft.

Tisztelt Bizottságok, Képviselő-testület!

2014 és 2021 között a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft. (a továbbiakban Kft.) zöldhulladék átvételi
pontot működtetett, ahová a lakosok 2018. óta ingyenesen beszállíthatták a keletkező zöldhulladékukat,
illetve az egyes években különböző számú, de legalább 10 alkalommal biztosították a háztól történő zsákos
elszállítást.

A zöldhulladék ártalmatlanításának költsége 2021-ben 56.121 Ft/tonna volt, a Kft. a kötelező
közszolgáltatáson felül 775,7 tonna zöldhulladék ártalmatlanítását végezte el, amiért az önkormányzat bruttó
43.533 ezer Ft-ot fizetett ki.

Göd Város Önkormányzata 2017-ben pályázatot nyert kukásautók és edényzet beszerzésére, ezek egy része
- 3500 darab 120 1-es és 3500 darab 240 1-es zöldhulladékos kuka, 45 darab 1100 1-es és 20 darab 5 m3-es
konténerek - 2021 végén megérkeztek. A pályázatban az önkormányzat vállalta a nyári időszakra a
kéthetenkénti háztól menő zöldhulladék-elszállítást. Szintén a pályázat részeként érkezett 2000 darab
kiosztható komposztáló keret. Opciós lehetőségként a Kft. további körülbelül 2500 db 120 1-es
zöldhulladékos edényt igényelhet.

Az edényzet kiosztásáról, a lakossággal megkötendő szerződésekről, a Kft. és az Önkormányzat között a
zöldhulladék-gyűjtésről kötendő szerződések tárgyában, valamint a zöldhulladék-szállítás új rendjéről a
képviselő-testületnek kell határoznia. A döntés nem halogatható, mivel a zöldhulladék elszállítása iránti
igény legkésőbb március végén jelentkezik, és addig ki kell osztani az új edényeket, valamint meg kell kötni
az erről szóló szerződéseket a lakosság és a Kft. között.
A jogszabály értelmében az önkormányzatok és a tulajdonukban lévő gazdasági társaságok az általuk végzett
szolgáltatások díjait nem emelhetik, új díjat nem állapíthatnak meg 2022. június 30-ig.

A Hulladékgazdálkodási Kft. 3 opciót dolgozott ki, amelyet - költségvonzatukkal együtt - a mellékletben
olvashatnak.

Ezek közül, főként költségtakarékossági okokból, az „A” változat megvalósítását javasoljuk. Ugyan a „B”
változat kicsit olcsóbb is (23,7, illetve 23,4 millió Ft), de a közszolgáltatás keretében finanszírozott ingyenes
zöldhulladék-szállítási alkalmak többségét az év első felében valósítja meg. Emiatt őszre csak három
ingyenes elszállítási lehetőség marad, ami hátrányosan érinti azokat, akik nem vennék igénybe a fizetős
szolgáltatást.
Az „A” vagy a „B” változat esetében is szükséges, hogy július 1. után a képviselő-testület döntsön a fizetős
szolgáltatások bevezetéséről és díjairól. A „C” változat esetében nem szükséges évközi döntés, az eddigi
rendszer szinte változatlan fenntartásával számol. Költsége az átvételi teleppel együtt bruttó 69.581 eFt,
melyből az átvételi pont bérleti díja és személyzet 7.048,5 eFt. Májustól szeptember végéig a Kft elszállítja
kéthetente a zöldhulladékot.

Javaslatunk a 2022. évre a következő:
A zöldhulladék átvételi pont fenntartása a 2021-es feltételekkel a jelen költségvetési helyzetben
fínanszírozhatatlan, a jogszabályok miatt használatáért díjat nem szedhetünk, ezért megszüntetését javasoljuk
június 30-ával.
Javasoljuk még az idén, július 1-je után bevezetni a kéthetenkénti házhoz menő gyűjtést, a következő
feltételekkel:
A kötelező közsolgáltatás keretein belül elszállított zöldhulladék a lakosság részére ingyenes:

Kétszeri karácsonyfa-elszállítás januárban, (a naptár szerinti 2. és 4. héten)
Háztartásonként egy darab 120 literes edény (maximum 20 kg) zöldhulladék elszállítása ingyenesen évi 10
alkalommal április 4. és december 2. között, ebből 4 alkalom július 1-ig

Az ingyenes szállításokat a Kft. a BKM Zrt-től kapott alvállalkozói díjból tudja finanszírozni.
A kötelező közszolgáltatáson felüli zöldhulladék mennyisége - amennyiben új jogszabály nem rendelkezik
másként - díjköteles lesz július 1. után. Erről akkor kell dönteni - illetve amennyiben a díj nem vezethető
be, szintén új döntés lesz szükséges.

Az igénybe vevő ingatlantulajdonos és a Kft között külön kötött zöldhulladék gyűjtési szerződés alapján,
díjfizetés mellett választható szolgáltatások, és azok 2021-es áron számolt bruttó önköltsége (az NHKV által
fizetett díjon felül), amennyiben a kukákba rakható maximális zöldhulladék-mennyiséggel számolunk:

120 1 kuka a kötelező 10 alkalom felett, további 8 alkalommal történő elszállítása: 8960 Ft/év

240 1 kuka választása esetén a kötelező 120 literen felüli mennyiség elszállítása 10 alkalommal: 11 200 Ft/év
240 1 kuka elszállítása 18 alkalommal: 29 120 Ft/év

2022-ben ennél kevesebb alkalommal kell majd számolni, mivel a szolgáltatást csak a második félévre tudjuk
bevezetni. A Hulladékgazdálkodási Kft. számításai szerint a második félévre 15%-os önköltség-emelkedésre
kell számítani. Emellett dönteni kell arról is, az önkormányzat támogatja-e valamilyen mértékben a
zöldhulladék-elszállítást, vagy a teljes díjat a felhasználóknak kell megfizetnie.
Az ingatlantulajdonosok dönthetnek, hogy csak az ingyenes szolgáltatást veszik igénybe, vagy ezen felül,
fizetés ellenében plusz mennyiségre és/vagy alkalomra szerződnek.

A különböző szerződésekhez a Kft. különböző színű matricákat biztosít, és a július 1. és december 2. közötti
időpontokban meghatározza azokat a heteket amelyeken minden zöldhulladékos kukát, és azokat, amelyeken
csak a szerződés alapján plusz szolgáltatást választók kukáit szállítja el.

A nagyobb edények díjai:
1100 literes edény egyszeri ürítési díja: 11.200 Ft/ db/alkalom
5 m3-es konténer egyszeri ürítési díja: 56.120 Ft/db/ alkalom
Kérem, fogadják el a 2022. évi zöldhulladék-szállítás rendjét!

Tisztelettel,

Hlavács Judit
2022. 02. 14.

.../2022. (......... ) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2022. évi zöldhulladék
elszállítás alábbi rendjét, valamint megbízza a jegyzőt és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft.t, hogy ez alapján készítse elő a szükséges szerződéseket, valamint felhatalmazza a polgármestert azok
aláírására.
A gödi ingatlan-tulajdonosok számára a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft.
ingyenesen biztosítja évi két alkalommal a karácsonyfák, 10 alkalommal ingatlanonként 1201
(maximum 20 kg) zöldhulladék elszállítását április 4. és december 2. között 10, előre
meghatározott időpontban, ebből négyszer 2022. június 30-ig. Az ehhez szükséges 120 1-es
edényzetet - szerződéskötés után - kiosztja a lakosság számára.
A Hulladékgazdálkodási Kft. megszervezi a tavaszi házhoz menő zöldhulladék-elszállítási
akciót, amelyet a lakosság 120 1-es zsákonként 100 Ft díjért vehet igénybe. A szállítási díjhoz
az önkormányzat zsákonként 50 Ft-tal járul hozzá.

A Hulladékgazdálkodási Kft június 30-ig tovább üzemelteti a zöklhulladék-lerakót, a tavaszi
akciós gyűjtés során kettő szerdai és kettő szombati napon, május és június hónapokban egyegy szombati alkalommal fogadják az ügyfeleket az átvételi ponton 8-16 óra között.
A leadási lehetőséget kizárólag gödi lakosok, saját, eredeti személyi igazolvány és lakcímkártya
igazolásával, továbbá az utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény,
vagy átutalási igazolás bemutatását követően vehetik igénybe.

Az ingatlantulajdonosok a Kft-vel kötött újabb szerződés szerint az alábbi plusz
szolgáltatásokat vehetik igénybe, 2022. július 1-jétől, díjazás ellenében:
o 120 1 kuka elszállítása az ingyenes 10 alkalom felett + 8 alkalommal
o 240 1 kuka elszállítása évi 10 alkalommal (az ingyenes 120 1 feletti mennyiség
díjköteles)
o 240 1 kuka elszállítása évi 10+8 alkalommal (10 alkalommal a 120 1 feletti mennyiség,
8 alkalommal a 240 1 díjköteles)
A díj mértékét a képviselő-testület 2022 júliusában határozza meg.

határidő: 2022. február 15
felelős: jegyző, polgármester, Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft. ügyvezetői

forrásigény: 24 millió Ft, a 2022 évi költségvetésben tervezendő

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2132 Göd, Duna út 5.
Telefon: +36 27 530-611
info@godihulladek.hu

Feljegyzés
a 2022. első féléves zöldhulladék gyűjtéshez

1/ Amennyiben a zöldhulladék átvételi pont tovább működik, az Önkormányzat
költségvetésébe szükséges a bérleti díjat és a személyzetet betervezni. Döntést kell hozni, hogy
hány alkalommal legyen nyitva a telep. Eddigi évek tapasztalata alapján a tavaszi akció ideje
alatt négy alkalommal elegendő kinyitni a telepet, melyből kettő szerdai és kettő szombati napra
esik. A továbbiakban májusban és júniusban egy-egy szombati napon lenne nyitva az átvételi
pont.

bérleti díj
személyzet 2 fő
személyzet 2 fő
személyzet 2 fő
személyzet 2 fő

508.000 Ft/hó
március 30. és április 27.
április 2. és április 30.
május 28,
június 25,

1-6 hó
2 szerda
2 szombat
1 szombat
1 szombat
összesen:

bruttó Ft
3 048 000
101600
127 000
63 500
63 500
3 403 600

tavaszi
tavaszi

Számításaink szerint a tavaszi akcióban az „ingyenes”, háztól történő elszállítás mellett 200
tonna, illetve július 1-jéig további 150 tonna zöldhulladékra lehet számítani a zöldhulladék
átvételi ponton, az átvétel szigorítása mellett. Ez az Önkormányzat részére körülbelül 20 millió
Ft költséget jelent, az ismert árakon számítva.

2/ A jelenleg rendelkezésre álló géppark és munkaerő mellett 2022. április 4. és július 1.
közötti időszakban 7 darab „ingyenes” háztól történő gyűjtést tudunk megszervezni a

lomtalanítás és a szelektív hulladékgyűjtés mellett, a 14., 16., 18., 20., 22., 24., 26. héten. A
kötelező közszolgáltatás keretein belül (melyet a Kft. a BKM Zrt-töl kapott alvállalkozói díjból
finanszíroz ) egy ingatlan elől 1 darab 120 literes zöldhulladék gyűjtő edényt ürít le a Kft. A
tavaszi akció során, mely során az ezen felüli zöldhulladékot az előző években alkalmazott
rendszer alapján szállítjuk el. A szállítás bejelentéshez kötött és a szállításért térítési díjat kell
fizetni, mely 100 Ft/ zsák és 100 Ft/ köteg.

3/ Április 4-ig a tavaszi akció kezdetéig, az edényeket ki kell osztani. A lakosság felé terveink

szerint július 1-jéig első körben csak a 120 literes edények és a 300 literes műanyag
komposztálok kiosztására kerülne sor, a 240 literes edényekre nem. Tekintettel a
jogszabályokra, mivel új díjat nem lehet bevezetni és díjat emelni sem, ezért az utóbbi edények

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2132 Göd, Duna út 5.
Telefon: +36 27 530-611
info@godihulladek.hu

kiosztására fenti időpontig nincsen lehetőség. Döntés szükséges arról, hogy aki komposztálót
igényel, az egyúttal igényelhet-e gyűjtőedényt is. A 120 literes edényből 3500 darab, a 240
literes edényből 3500 darab és a 300 literes komposztáló edényből 2000 darab áll
rendelkezésünkre. Véleményünk szerint először elegendő lesz a 3500 darab 120 literes edény
és a 2000 darab komposztáló az új rendszer bevezetésére. Opcionális mennyiségként a pályázat
részeként igényelt még az Önkormányzat további 2500 darab 120 literes edényt.

4/ Szerződések, melyet a fenti tárgyban szükséges megkötnünk:

-telep bérleti szerződés
-tavaszi akció megszervezéséről és a gyűjtött mennyiség elszámolásáról
-gyűjtőedények használatba adására vonatkozó szerződés

Göd, 2022.01.25.

t^i Tamas zcs;S’ilIóné Kőműves Mónika
ügyvezetők

