
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére. 

 
Tárgy:    Szentgotthárd-Jakabháza városrészen lévő üvegvisszagyűjtési pont áthelyezése  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. januári ülésén 
foglalkozott a szelektív hulladékgyűjtő szigetek átalakításával. A tavaly bevezetett új 
hulladékszállítási és –kezelési rendszer alapján a hulladékokat már a háztartásokban kötelező 
elkülőnítetten (szelektíven) gyűjteni és a szolgáltató házhoz menő szelektív gyűjtőjáratai során 
gyűjti össze a családi házas övezetben a sárga zsákokat, a tömbházaknál pedig üríti a sárga 
fedelű konténereket. A 4/2014. (I. 30.) számú önkormányzati rendelet értelmében a 
szolgáltató 2014. április 01-vel elvégezte a szelektív-gyűjtő szigetek átalakítását, amely során 
ezek helyén egy kivételével az ún. üveg visszagyűjtési pontok kerültek kialakításra. Sajnos 
még mindig sokan illegális hulladék-lerakónak használják ezeket az üveg visszagyűjtési 
pontokat. Az egyik ilyen helyszín, ahol folyamatosan nagy mennyiségű illegálisan elhelyezett 
hulladék található a konténer környezetében, az a Szentgotthárd - Jakabháza városrészen lévő 
üveg visszagyűjtési pont. Ez a konténer (sziget) annak idején az azóta már bezárt vegyesbolt 
hátsó parkolójában, eléggé eldugott helyen került elhelyezésre. Ezt egyébként a sziget mérete 
is indokolta, a korábbi rendszerben több konténert kellett elhelyezni egy szigeten, viszont 
most már csak egy konténert kell üvegvisszagyűjtési pontként elhelyezni. Azt javasoljuk, 
hogy ezt a konténert a közterületről nem látható udvarból egy jobban „látható” helyre, a 
buszváró épülete mellé, ki a közterületre a Szentgotthárd 2537. hrsz.-ú önkormányzati 
ingatlanra kerüljön áthelyezésre.  
 
 Amennyiben a T. Képviselő-testület a fentiekben részletezett változással egyetért, akkor a 
helyi környezetvédelem szabályairól szóló  22/2001. (XI.29.) számú önkormányzati 
rendeletünket (továbbiakban: helyi rendelet) a melléklet szerint módosítani kell.  
 
 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 a bevezetett új, korszerű 
hulladékgyűjtési rendszer hatékonyságát növeli, aminek szemléletformáló hatása lesz az 
emberekre. Ennek révén változik a környezetvédelemhez, a jövőhöz való hozzáállása az 
embereknek.  
 
A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: az új rendszer bevezetése esetén           
a költségvetési hatása az önkormányzat költségvetésére pozitív lesz, hiszen csökkenhetnek a 
az üvegvisszagyűjtési pontok környezetének takarítási költségei. 
 
Környezeti és egészségi következménye: e rendeletnek is köszönhetően megnövekedhet a 
hasznosítható hulladék mennyisége; ezzel együtt csökken a vegyes hulladék mennyisége, 
csökkenhet a környezetterhelés 
 



Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: bizonyos adminisztrációs terhek nőnek, mások 
csökkennnek. 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 hátrányt jelent.     
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalát 
 
 
Szentgotthárd, 2014. augusztus 11. 
 
 
  
 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. 
 
 
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. /VI.28./ önkormányzati rendelet 3. 
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2.§ E rendelet. 2014. szeptember 01-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

 

 

 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: 
 
Szelektív hulladékgyűjtő sziget: 
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 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.) 
4. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt) 
5. a 955/1. hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló) 
6. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca Felső u. kereszteződése) 
7. a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park) 
8. a 2537. hrsz-ú terület (Jakabháza buszváró épülete mellett) 
 9. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kulturház mellett) 
10.a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló) 
11.a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület) 
12. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület) 
 
 
 



 
Indokolás 
1. §-hoz: az üveggyűjtési pontok helyét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza, amelyet az 
áthelyezés miatt módosítani kellő 
 

2.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


