
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére. 
 

Tárgy:    Szelektív hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálata  
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 Szentgotthárdon jelenleg 16 db közterületi szelektív hulladékgyűjtő sziget működik, 
amelyeken lehetősége van a papír, a PET palackok és az üveg hulladékok szelektált formában 
történő gyűjtésére. A konténerek ürítését a Müllex Közszolgáltató Kft. végzi. A szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek környezetében elszórt hulladék összegyűjtését megállapodásunk 
alapján pedig a SZET Szentgotthárdi Kft. végzi.  
Sajnos a hulladékgyűjtő szigeteknél folyamatosan problémát jelent, hogy azt egyesek illegális 
hulladéklerakónak gondolják és ott hagyják hátra a hulladékaikat. Információink szerint a 
szentgotthárdi hulladékgyűjtő szigetekre rendszeresen raknak le hulladékot nem 
Szentgotthárdon hanem a környező településeken élő, ám ott valami miatt hulladékgyűjtő 
edénnyel nem rendelkező polgárok is. Változatlanul gondot jelent, hogy többen az edénybe 
helyezés szándékával visznek hulladékot a szigetekre ám ott szembesülnek azzal, hogy az 
odavitt hulladék nem fér bele az edénybe és ilyenkor ott hagyják a szemete4t. Ezek miatt a 
hulladék elhelyezések miatt láthat a város utcáin közlekedő időnként hulladékhegyeket a 
szigeteken. A Közterület-felügyelet dolgozói szinte minden héten készítenek erről fotókat, és 
bár fordult elő hogy sikerült megtalálni a szemetelőket akikkel szemben intézkedtek is de a 
szemetelők többsége felderítetlen marad. Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat illetve a 
SZET Szentgotthárdi Kft a hátrahagyott illegális hulladékot akár hetente többször is 
összeszedi de ennek természetesen költségei vannak illetve a szeméthalmok látványa sajnos 
pénzben nem kifejezhető kárt jelent. 
 
Az elmúlt években több hulladék-gyűjtő sziget áthelyezését kellett kezdeményeznünk, mivel a 
szigetek környezetében ezek az áldatlan és kezelhetetlen állapotok kialakultak.   
Volt olyan áthelyezés, amely elérte célját (pl. a Deák F. u. 17. udvarába áthelyezett sziget a 
volt tekepálya mellől) és azóta a sziget környezetében már rendezettebb állapotok vannak, de 
sajnos vannak olyan helyek, amelyeknél nem értük el a célunkat, ezeket sokan még mindig 
illegális hulladék-lerakónak gondolják.(A sportpálya mellől a Kossuth L. u. másik oldalára 
áthelyezett sziget) továbbá volt olyan, amelyiket már meg is kellett szüntetni a kezelhetetlen 
állapotok miatt (Arany J. u. – Széchenyi u. sarka; Dózsa Gy. u. – Tompa M. u. sarka). 
 
 Szentgotthárdon 2013. április 01-től új hulladékszállítási és –kezelési rendszer került 
bevezetésre, amelynek legfontosabb változása az volt, hogy kötelezővé lett téve a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés. Az új rendszer kialakításakor is jeleztük már, hogy a hulladék-
gyűjtő szigetek sorsát az új hulladékgyűjtési rendszer bevezetését követően át kell gondolni, 
hiszen a házhoz menő kötelező szelektív gyűjtés bevezetésével akár meg is lehetne szüntetni 
ezeket a szigeteket az üveggyűjtő konténereken kivül, mivel az üveghulladékot zsákba nem 
lehet gyűjteni. Ugyan tapasztalataink szerint még mindig sokan használják ezeket a szigeteket 
úgy, hogy a csaladi házak esetén nem a sárga zsákba, tömbházak esetén nem a sárga fedelű 
konténerbe dobják a szelektíven gyűjtött hulladékot hanem elviszik a szigethez de az új 
rendszerrel megoldott és könnyebb, kényelmesebb a házhoz menő szelektív gyűjtés. 
 
A közterületi szelektív hulladék-gyűjtő szigetek jelenlegi helyszínei: 
 
1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület) 



2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső) 
3. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca parkoló eleje) 
4. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.) 
5. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt) 
6. a 0115. hrsz-ú terület (Zsidahegyi beköt út mentén) 
7. a 955/1. hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló) 
8. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca Felső u. kereszteződése) 
9. a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park) 
10. a 2523. hrsz-ú terület (Jakabháza bolt parkoló) 
11. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kulturház mellett) 
12.a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló) 
13.a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület) 
14. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület) 
15. az 1066. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca sportteleppel szemben) 
 
A felülvizsgálat során az alábbi szempontokat kívántuk figyelembe venni: 

- Az új rendszer kialakításakor megfogalmazott koncepció figyelembe vétele, amely 
alapján a megmaradó szigetek koncentrálása azoknak a tömbházaknak a környezetében 
történjen, ahol a tömbház műszaki adottsága nem engedi meg a házon belüli szelektív 
gyűjtést, ott továbbra is közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken 
történjen a gyűjtés. A szolgáltató tájékoztatása szerint a tömbházak vonatkozásában 
csak egy esetben, a Mártírok út 2-6. számú tömbházak esetén kellett közterületen a 
hulladékgyűjtő szigetet kialakítani, a többi tömbháznál házon belül történik a szelektív 
gyűjtés,  

- az üveg hulladék gyűjtését továbbra is közterületen kihelyezett hulladékgyűjtőkben kell 
biztosítani, 

- a megmaradó szigetek (üveg visszagyűjtési pontokat) kulturált, megközelíthető és 
illegális hulladékelhelyezésre nem csábító környezetben legyenek kialakítva. Végleges 
helyüket célszerű szilárd burkolattal, elkerítve kialakítani. 

 
A szolgáltató – Müllex-Közszolgáltató Kft. – javaslatát is kikértük a felülvizsgálattal 
kapcsolatban, amelyet az előterjesztéshez mellékelünk. A szolgáltató egyetértett a fenti 
szempontokkal és egyben javasolta néhány gyűjtősziget azonnali megszüntetését, mivel ezeken 
folyamatosan szabálytalan hulladékelhelyezés történik. Ilyenek a kft levelében írott helyek is, 
de tapasztalataink szerint valójában három helyen vannak kritikus állapotok: a két, a 
szolgáltató által megszűntetésre javasolt szigeten a Zsidahegyi bekötőút mellett és a Kossuth 
L. utca Kethelyi út melletti végén a sportpályával szemben továbbá a Kossuth L. utcában a 
zöldséges előtti területen. Ezek teljes megszüntetését egyelőre mégsem javasoljuk üveggyűjtési 
pontként való működtetésüketlátjuk jobbnak továbbra is míg Zsidahegyen megpróbálunk új 
helyet keresni mivel a jelenlegi helyén egyetlen üveggyűjtési edény is csábító lehet a 
hulladéklerakásra hiszen az most az erdőben található amire senki nem láthat rá, viszont teljes 
felszámolása esetén Zsidahegyen nem tudnák az ott élők az üveghulladékot elhelyezni - mi  
szeretnénk, hogy a városrész ne maradjon gyűjtőpont nélkül.  
 
Az alábbiak szerint a szolgáltató kérését is figyelembe véve javasoljuk a városban 
közterületeken elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésének felülvizsgálatát, 
amely alapján hulladékgyűjtő sziget a tömbházak környezetében maradna (jelen esetben egy 
helyen a Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti területen), a többi helyszínen üveggyűjtési 
pont kialakítására kerülne sor.  
 



Javasolt közterületi üveg visszagyűjtési pontok / tömbházak környezetében kialakított 
szelektív hulladék gyűjtőpont(ok) helyszínei (megszűnő szigetek áthúzott betűtípussal): 
 
Tömbházak környezetében lévő szelektív hulladékgyűjtési pont: 
1.  a 1298/3. hrsz.-ú terület (Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti terület) 
 
Üvegvisszagyűjtési pontok: 
1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület) 
2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső) 
3. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca parkoló eleje) 
4. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.) 
5. a 2015. hrsz.- ú terület (Zsidahegyi utca 7-13. közötti osztatlan közös tulajdonban területet 
(önkormányzati tulajdon 1200/7200 rész)   
6. a 955/1. hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló) 
7. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca Felső u. kereszteződése) 
8. a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park) 
9. a 2523. hrsz-ú terület (Jakabháza bolt parkoló) 
10. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kulturház mellett) 
11. a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló) 
12.a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület) 
13. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület) 
 14. az 1066. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca sportteleppel szemben) 
 15. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt) 
 
 A fentiekben részletezett változások miatt a helyi környezetvédelem szabályairól szóló  
22/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletünket (továbbiakban: helyi rendelet) is 
melléklet szerint módosítani kell. Egyrészt a helyi rendelet 2/A. §-át a hulladékgyűjtő 
szigetekre vonatkozó szabályokat, illetve a 3. mellékletét a helyszínekről.  

 
 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdése alapján a környezetvédelmi tárgyú rendeleteket véleményeztetni kell a területileg 
illetékes környezetvédelmi felügyelőséggel és tájékoztatásul meg kell küldeni a szomszédos 
önkormányzatoknak is.  
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: E rendelet révén egy új korszerű 
hulladékgyűjtési rendszer kerül bevezetésre aminek jelentős szemléletformáló hatása lesz az 
emberekre. Ennek révén változik a környezetvédelemhez, a jövőhöz való hozzáálllása az 
embereknek.  
A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: az új rendszer bevezetése esetén           
a költségvetési hatása az önkormányzat költségvetésére pozitív lesz, hiszen csökkenhetnek a 
hulladégyűjtő szigetek környezetének takarítási költségei. 
Környezeti és egészségi következménye: jelentős, amennyiben e rendeletnek is köszönhetően 
jelentősen megnövekedhet a hasznosítható hulladék mennyisége; ezzel együtt csökken a vegyes 
hulladék mennyisége, jelentősen csökkenhet a környezetterhelés 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: bizonyos adminisztrációs terhek nőnek, mások 
csökkennek. Helyenként új adminisztrációs terhek jelennek majd meg elsősorban a szállítást 
végző szervezetnél.     



A jogalkotás elmaradásának esetén: nem változik a hulladékgyűjtés és kezelés rendje, ami 
anyagi, költségvetési és környezetterhelési szempontból egyaránt komoly  hátrányt jelent.     
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalát 
 
 
Szentgotthárd, 2014. január 16. 
 
 
  
 Dr. Dancsecs Zsolt 
 jegyző 
 
 
Környezetvédelmi tanácsnok ellenjegyzése: 



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 
22/2001. /VI.28./önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  
bekezdése,  és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el: 
 
 
 
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. /VI.28./ önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) 2/A. § (1), illetve (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
„2/A § Hulladékgyűjtő szigetek 
(1)Az üveggyűjtési pontok és a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív 
hulladékgyűjtő pontok felsorolását a R.3.számú melléklete tartalmazza. 
(2) Az üveggyűjtési pontok és a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív 
hulladékgyűjtő pontokon 1100 l. űrtartalmú speciális szelektív, zárral ellátott hulladékgyűjtő 
konténereket kell elhelyezni. Az üvegvisszagyűjtési pontokon csak üveg-, a szelektív  
hulladékgyűjtő szigeteken pedig papír-, üveg-,  és PET-palack gyűjtő konténer(ek)t kell 
elhelyezni.  A konténeren az abba bedobható hulladék fajtáját jól láthatóan és olvashatóan 
jelezni kell.” 
 
1.§ A R. 2/A. § (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
„(4) Az üveggyűjtési pontokon kell a megfelelő konténerbe elhelyezni a képződő 
üveghulladékot, a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő pontokon 
kell - az érintett tömbház lakóinak - a megfelelő konténerekben elhelyezni a képződő papír-
üveg-PET-palack(műanyag palack)-hulladékot. Az egyes hulladékfajták csak az arra 
rendszeresített konténerekbe rakhatók. A konténerekbe más hulladék egyéb dolog bedobása, 
beöntése TILOS! Ha a bedobni kívánt hulladék a konténer nyílásán bármilyen okból nem fér be, 
azt a hulladékgyűjtő szigeten hagyni tilos, azt tulajdonosa köteles visszaszállítani.” 
 
3.§ A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

4.§ E rendelet. 2014. április 01-én lép hatályba. 
 
 
 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 Polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetés napja: 



1. melléklet 
„A 22/2001. /VI.28./ önkormányzati rendelet 3.  mellékletéről” 

 
 
 

 
Az üveg visszagyűjtési pontok, illetve a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív 
hulladék-gyűjtő pontok elhelyezkedése Szentgotthárdon: 
 
 
Tömbházak környezetében lévő szelektív hulladékgyűjtési pont: 
1.  a 1298/3. hrsz.-ú terület (Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti terület) 
 
Üvegvisszagyűjtési pontok: 
1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület) 
2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső) 
3. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca parkoló eleje) 
4. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.) 
5. a 2015. hrsz-ú terület (Zsidahegyi utca 7-13. közötti ingatlan)  
6. a 955/1. hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló) 
7. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca Felső u. kereszteződése) 
8. a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park) 
9. a 2523. hrsz-ú terület (Jakabháza bolt parkoló) 
10. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kulturház mellett) 
11. a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló) 
12.a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület) 
13. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület) 
14. az 1066. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca sportteleppel szemben) 
15. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt) 
 
 
 



 
Indokolás 
1.-2. §-hoz: az üveggyűjtési pontok és a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív 
gyűjtési pontok használatának szabályait írja elő 
 
3.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. A lakossági tájékoztatás és 
átrendezése miatt célszerű ebben az időpontban   
 
 



 
 
 
 


