14. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. május 28-i rendes ülésére

Tárgy: A házhoz menő zöldhulladék begyűjtésével kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Somfalvi József ügyvezető
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.
(XII.12.) önkormányzati rendelet 9/A. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat
évente legalább két alkalommal gondoskodik a zöldhulladék elszállításáról.
Az elmúlt időszakban azonban a zöldhulladék gyűjtése és elszállítása mindennapi
problémát jelentett mind a lakosság, mind pedig az Önkormányzat számára. Ahhoz,
hogy ezek a gondok a későbbiekben ne jelentsenek problémát, módosítások
szükségesek. A jelenleg hatályos rendelet átfogó felülvizsgálatát a 2015. júniusi ülésen
terjesztjük a testület elé.
A tavalyi évben 4 alkalommal volt házhoz menő zöldhulladékgyűjtés, illetve a
dombóvári lakosok az ingatlanokon keletkezett zöldhulladékot levihették a Lucza
hegyi hulladékudvarba. Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtésre tavasszal egy
alkalommal, ősszel pedig három alkalommal került sor. A tavaszi gyűjtés során több
mint 30 tonna zöldhulladék került begyűjtésre, ősszel pedig közel 200 tonna. Az őszi
időszakban a betakarítások és a lehulló levelek mennyisége miatt gyakrabban kellett
házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést szervezni.
Az elmúlt évben a házhoz menő zöldhulladékgyűjtés teljes költsége 11.000.000 Ft
volt. Ez az összeg magába foglalja a házhozmenő zöldhulladék-gyűjtést, a lakosság
által a hulladékudvarba bevitt zöldhulladékot, a szállítási és ártalmatlanítási
költségeket.
1. Táblázat: A 2014. évi zöldhulladék teljes költsége
30 m3-es konténer
Alkalom

Összeg

54

4 686 300 Ft

Hulladéklerakás,
ártalmatlanítás
Tömeg (t)
Összeg
322,36

4 856 737 Ft

Házhoz menő
zöldhulladék gyűjtés
2 073 148 Ft

10 m3-es konténer
Alkalom

Összesen

Összeg

18 114 300 Ft

11 730 485 Ft

Javaslom, hogy a házhoz menő zöldhulladék szállításának a gyakorisága az évi két
alkalomról évi ….. alkalomra kerüljön megváltoztatásra.
Határozati javaslat
A házhoz menő zöldhulladékgyűjtés gyakoriságának módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a házhoz
menő zöldhulladék gyűjtésére a 2015 júniusától évi …….. alkalommal kerüljön
sor, melyre a költségvetésében biztosít fedezetet.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a települési hulladékról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslatot ennek megfelelően
terjessze a Képviselő-testület elé.
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