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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár város számára folyamatos probléma a zöldhulladék elhelyezése, az átvételi
díj és biohulladék kezelésének költsége. Ennek alapján a korábbiakban felmerült, hogy
az önkormányzat saját hatáskörében próbálja megoldani a zöldhulladék
ártalmatlanítását.
A komposztáló telep kialakítására alkalmas terület a 0326 hrsz.-ú szennyvíztelep egy
részén – előzetes felmérések alapján – került kijelölésre, mely területre vonatkozóan az
üzemeltető - a DRV Zrt. - 2016. február 24. napján megküldte az önkormányzat
részére hozzájáruló nyilatkozatát, más célra való felhasználáshoz.
A Képviselő-testület 158/2016. (III. 31.) Kt. határozata alapján megtörtént a 0326
hrsz.-ú területen tervezett biohulladék-kezelő telep kialakításához szükséges
telekalakítási vázrajz elkészítése.
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése értelmében a Koordináló szerv (Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) megvizsgálja, hogy az
ellátásért felelős hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése az
OHKT (Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv) előírásainak és
céljainak megfelel-e.
A Rendelet 6. § (14) bekezdése szerint, ha az ellátásért felelős a Koordináló szerv
megfelelőséget megállapító értesítésének hiányában valósít meg rendszerelemfejlesztést és azt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevonja, az ezen
rendszerelemmel kapcsolatos költséget, kiadást, díjat az ellátásért felelős maga köteles
kifizetni az üzemeltető szervezet, a fejlesztést hasznosító részére.
A Koordináló szerv megfelelőséget megállapító értesítésének hiányában megvalósított
rendszerelem-fejlesztés vagyonkezelésbe vételét a Koordináló szerv köteles
megtagadni, valamint a már vagyonkezelésbe vett rendszerelem vagyonkezelését
azonnali hatállyal megszüntetni.
Az ellátásért felelős a települési önkormányzat, Budapest esetében a fővárosi
önkormányzat, valamint a települési önkormányzatok társulása; hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási rendszerelem minden, az ellátásért felelős tulajdonában lévő vagy
fejlesztéssel tervezett, valamint egyéb módon a tulajdonába kerülő
hulladékgazdálkodási létesítmény, továbbá minden olyan jármű, gép, berendezés és
eszköz, amelyeket a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok
elvégzésére az ellátásért felelős bevont.
Tekintettel arra, hogy a jogszabályi környezet bizonytalan, csakúgy, mint a
tulajdonviszonyok és a különböző eljárások menete, a hulladékkezelő teleppel
kapcsolatos koncepciók kidolgozásáról, valamint a további előkészítő munkálatokról
javasolt a jelenlegi helyzet tisztázódását követően meghozni a szükséges döntéseket.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.

Határozati javaslat
Biohulladék-kezelő telep megvalósításának lehetőségről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár, 0326 hrsz.-ú
területen tervezett biohulladék-kezelő telep megvalósításáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi, a hulladékkezelő teleppel kapcsolatos koncepciók kidolgozásáról,
valamint a további előkészítő munkálatokról az erre vonatkozó jogi szabályozás
ismeretében dönt.
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