
ELŐTERJESZTÉS 
a KEOP 1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 21-én tette közzé KEOP 1.1.1/C/13 kódszámú 

pályázati felhívását. A pályázati konstrukció a települési szilárdhulladék-gazdálkodási 

rendszerek eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése révén hozzájárul a hazai 

hulladékgazdálkodás jogszabályi hátterének átalakításával, kiemelten a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) hatályba lépésével jelentkező új feladatok, kötelezettségek 

teljesítéséhez. A konstrukció egyik célja a piaci viszonyok átrendeződéséből, a 

közszolgáltatási rendszerek átalakulásából adódó kieső szállítási és kezelő kapacitások 

helyettesítése a szolgáltatás fenntarthatóságának érdekében.  

 

A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege 100.000.000 – 3.000.000.000 Ft. 

Támogatás mértéke 95%. A pályázat keretében igényelt forrás 382.143.250 Ft, a 

megvalósításhoz szükséges önerő mértéke 20.112.803 Ft. 

 

Sikeres pályázat esetén a hulladékgazdálkodás feladatának ellátáshoz szükséges tárgyi 

eszközök kerülnek beszerzésre. 

 

A pályázati felhívás alapján pályázatot önkormányzatok jogi személyiségű társulása nyújthat 

be, míg a tényleges szolgáltatást a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. nyújtja.  

 

A pályázat benyújtásának feltétele, a Határozati javaslatban foglalt nyilatkozatok megtétele.  

 

Határozati javaslat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 1.1.1/C/13 

pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, hozzájárul a pályázat 

benyújtásához, valamint az alábbi határozatokat hozza: 

 

 

1. Kéthely Község Önkormányzata által az üzemeltetési koncepcióhoz 

nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltűntetett adatok, információk a 

valóságnak megfelelnek, a Képviselő-testület a Megvalósíthatósági 

Tanulmányban feltűntetett üzemeltetési koncepciót megismerte. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az alábbi nyilatkozat 

megtételére: 

 
Jelen intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott 

projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás nem vesz részt. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Kéthely, 2013. augusztus 26. 

 

 

Sipos Balázs sk. 

polgármester 



Kéthely Község Önkormányzatának 

Polgármestere 

8712 Kéthely, Ady Endre u. 1. 

Tel.: 85/339-210 

Fax: 85/501-055 

 

 

 

NYILATKOZAT  
 

 

a KEOP-1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című felhívásra 

a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által benyújtott  

„Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és 

eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében” című pályázathoz 

 

 

 
Alulírott Sipos Balázs, Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere nyilatkozom, hogy 

jelen intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, 

illetve projektelemhez kapcsolódóan Kéthely Község Önkormányzata nem vesz részt. 

 

 

Kéthely, 2013. augusztus 27. 

 

 

 

 

Sipos Balázs 

polgármester 



Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és 

eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében 

(KEOP-1.1.1/C/13-2013-0039) 

 

Pályázó 

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) 

 

Területi lehatárolás 

Dél-dunántúli Régió 

Somogy 

Marcali kistérség  

 

Több megvalósulási helyszín 

Település neve 

Csákány Marcali Sávoly Tapsony 

Csömend Mesztegnyő Somogyfajsz Táska 

Gadány  Nagyszakácsi Somogysámson Varászló 

Hosszúvíz Nemesdéd Somogysimonyi Vése 

Kelevíz Nemesvid Somogyszentpál  

Kéthely Nikla Somogyzsitfa  

Libickozma Pusztakovácsi Szőkedencs  

települések közigazgatási területén. 

 

Projekt megvalósulásának kezdete, vége: 2013.10.01. - 2014.12.31.  

 

Projekt indokoltsága, célja, megvalósíthatóságának rövid összefoglalása 

A Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási 

célok elérése érdekében címben a pályázattal érintett települések súlyos hulladékgazdálkodási elmaradottságát 

törekedtünk érzékeltetni; egyben továbblépve, minőségi hulladékgazdálkodás megvalósítását tűztük ki célul.  

Felső-Somogy ritkán lakott, kis lélekszámú községeinek hulladékgyűjtése jelenleg gazdaságosan nehezen 

megoldott, a lakosság fizetőképessége nem teszi lehetővé a közszolgáltatási díjban a tudatformálásra, 

fejlesztésekre fordítandó összeg érvényesítését.  Ezért a hulladékgazdálkodási tervekben megfogalmazott 

hasznosítási arányok, ártalmatlanítási célkitűzések saját forrásból nem teljesíthetők. A hulladékgyűjtésben 

használt eszközök nagyrészt közszolgáltatói tulajdonban vannak, a jelenlegi közszolgáltató azonban a 

tulajdonviszonyok, illetve a nonprofit jelleg tekintetében a jogszabályi elvárásnak nem kíván eleget tenni. Ezért 

a térségben a hulladékgyűjtést a jövőben saját önkormányzati tulajdonban lévő közszolgáltatóval kívánjuk 



megoldani. A Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonban alakult, 

jelenleg 27 önkormányzat a tulajdonosa, tevékenysége az engedélyeztetési fázisban tart.  

Az új szolgáltató tevékenységéhez szükséges eszközöket biztosítani kell, amely részben a Kft. tőkéjéből 

megvalósul, ez azonban hosszú távon a közszolgáltatás biztonságos ellátásához, azon túl a fejlesztéséhez nem 

elegendő. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy vannak olyan települések a Balaton elsődleges vízgyűjtő területén, 

ahol a lakosság részére nem áll rendelkezésre hulladékgyűjtő edényzet még a háztartási vegyes hulladéknak 

sem. Szintén változtatni kell azon, hogy esetenként kilométereket kelljen egy-egy gyűjtőszigethez gyalogolni a 

hasznosítható csomagolással azért, hogy az környezettudatosan a szelektív gyűjtőbe kerüljön. Nagy kihívást 

jelent a roma lakosság integrálása a rendszerbe például Somogyszentpál, vagy Somogyfajsz településeken. Itt 

kiemelten fontos a tudatformálás megfelelő módjának és az alkalmas gyűjtőeszközöknek a kiválasztása. A 

lerakással ártalmatlanított hulladék eltérítését a lerakótól a Mecsek Dráva Program keretében épülő 

mechanikai, biológiai hulladékkezelő mű megoldja, viszont a térségre jellemző életformához igazodó bio 

hulladék kezelésre nem ad a lakosság számára elfogadható lehetőséget. A házhoz menő gyűjtéssel ez az 

anyagáram csak a fejlettebb településeken jelent hosszú távú megoldást, az idősödő kisközségeknél a házi 

komposztálásra van felméréseink szerint nagyobb hajlandóság. 

 

A pályázat célja Marcali és térségének – különösen a hátrányos helyzetű településeknek – a felzárkóztatása a 

fejlettebb hulladékgazdálkodási rendszerekhez. Célja továbbá a lakosság igényeihez való magasabb fokú 

alkalmazkodás a tekintetben, hogy a teherviselés a szolgáltatás igénybevételével arányos legyen, valamint az 

elkülönítetten gyűjthető anyagfajták keletkezés helyén történő szeparációjának biztosításával. Célként 

fogalmazódik meg a biológiailag lebomló hulladék elkülönített kezelésének biztosítása. Ezáltal a lerakó 

tehermentesítése, illetve a hulladékkezelő központ gazdaságosabb üzemeltetése a szerves hulladék előzetes 

kinyerésével. Fontos szempont számunkra, hogy az országos tervekben megfogalmazott hasznosítási arányok 

eléréséhez a térségünk is hozzájáruljon. 

 

A pályázott eszközökkel 25 somogyi település közigazgatási területén végzett közszolgáltatási tevékenység 

magas színvonalú ellátásának biztosítása a cél. Marcali város, Csákány, Csömend, Gadány, Hosszúvíz, Kelevíz, 

Kéthely, Libickozma, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, 

Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szőkedencs, Tapsony, Táska, 

Varászló, Vése községek hulladékgazdálkodási helyzetének felülvizsgálata indokolja a pályázat szakmai 

tartalmát. Összesen mintegy 30ezer lakos által, 11ezer háztartásban képződött hulladék magas színvonalú 

kezelése biztosítható a pályázattal. Az érintett célcsoportban a községek átlag lakosságszáma nem éri el a 600 

főt, az átlag háztartáslétszám jóval 300 alatti. Figyelembe kell venni, hogy ezeken a településeken a nem lakott 

ingatlanok száma kiugróan magas (Mesztegnyőn például csaknem 20 % az aránya), és több háztartást csak 

alkalomszerűen laknak, vagy befektetésként vásároltak. A térségre jellemző a rendkívül alacsony átlagkereset; 

munkalehetőség hiányában a fiatalok elvándorlása a fejlettebb régiókba, ezáltal az elöregedés. 

 



A pályázat szakmai tartalmának összeállítását helyzetértékelés alapján végeztük. A személyes egyeztetések, 

helyszíni bejárás és felmérések rámutattak arra, hogy sem a települések, sem a jövőbeni közszolgáltató 

megfelelő színvonalú szolgáltatás ellátására saját erőből nem képes. Olyan elemeket állítottunk be, amelyek 

nemcsak előrelépést, de hosszú távú megoldást jelentenek. Fentiek szellemében minden településen az 

anyagában hasznosítható hulladékok elkülönített gyűjtésének biztosítására nagy hangsúlyt fektettünk. A 

gyűjtőszigetes rendszer többé-kevésbé lefedi a területet, sőt fejlesztése várható a Mecsek Dráva Program 

keretében, de ezzel nem láttuk biztosítottnak a vegyesen gyűjtött hulladék nagyarányú csökkentésének 

megvalósítását.  

A pályázat keretében 14.920 db szelektív gyűjtőedénnyel biztosítottá válik minden háztartásnál a házhoz menő 

szelektív gyűjtés lehetősége. A kék edényzet a papír, míg a sárga az egyéb hasznosítható – és a válogatómű 

szalagján szeparálható – hulladékok, elsősorban a PET palackok, műanyag fóliák, kombinált csomagolás, 

mosószeres csomagolás, Alu italos dobozok, fém konzervdobozok előzetes tárolására szolgál. Az üveg 

frakciószeparált gyűjtését a közterületi üveggyűjtők, illetve a gyűjtőszigeteken lévő konténerek teszik lehetővé. 

A szelektív hulladékok gyűjtéséhez az informatikai rendszer fejlesztése és 1 db szelektív gyűjtőjármű 

beszerzése szükséges. Marcaliban és Kéthelyen döntően a szerves hulladék elszállításának megvalósítására 

mutatkozott igény a helyben komposztálás helyett, ezért itt 3.846 db 120 literes barna edényzeteket 

terveztünk az elszállítás előtti tárolásra, a többi településen, illetve Marcaliban részben a házi komposztáláshoz 

biztosít a pályázat összesen 5.392 háztartás számára modern házi komposztáló berendezést. A közvetlenül 

komposztálásra alkalmatlan gallyazási hulladék aprítására mobil ágaprító berendezés biztosítására van szükség. 

Azokon a településeken, ahol a lakosság egyáltalán nem rendelkezik gyűjtőedénnyel (pl. Varászló, Nemesdéd), 

ott az összes háztartást érintően; ahol biztosított a maradék hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet, ott csak a 

hiányzók illetve a sérültek pótlását terveztük be. Összesen 80 db 240 literes, 2955 db 120 literes, 845 db 60 

literes háztartási vegyes hulladékgyűjtő kuka és 66 db 1100 literes műanyag bobr típusú konténer beszerzési 

igénye szerepel a pályázatban. A meglévő eszközpark fejlesztésére két, mérleggel, vonalkód-leolvasó 

rendszerrel felszerelt hulladékgyűjtő jármű beszerzését tervezzük. A vegyes gyűjtők vonalkóddal való ellátása 

az elkülönített gyűjtésre ösztönöz, hiszen ezzel megvalósíthatóvá válik a tömeg-, vagy ürítés-arányos díjfizetés. 

Elsősorban az olyan településrészek, külterületi ingatlanok részére, amelyek nem közelíthetők meg a modern 

öntömörítős járművekkel szükséges a nagyobb méretű, zárt konténerek biztosítása (15 db-ot terveztünk), 

amelyet konténerszállító jármű juttat el a kezelőhöz cserekonténeres szállítással.  

A lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése jelenleg teljesen megoldatlan, ennek biztosítására a pályázat 

tartalmaz egy zárt haszongépjárművet. 

A tervezett eszköz és informatikai fejlesztés önmagában nem lenne hatékony a lakosság tájékoztatása nélkül. A 

pályázat tartalmaz hatékonyságnövelő, tudatformáló elemeket. 

Meggyőződésünk szerint a tervezett struktúra hosszú távon biztosítja a térség hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásának magas színvonalát, fejlesztését. 

 
Krajczár Ibolya 
Ügyvezető 
Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
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1. ELŐZMÉNYEK, A KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HATÁLYA 

 

A MMaarrccaallii  ééss  TTéérrssééggee  KKöözzsszzoollggáállttaattóó  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt.. 27 település szilárd hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásának ellátását végzi a jogosultságok megszerzését követően. 

 

A 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról 78. § (1) – (4) szakaszai, valamint a 438/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 11. § (1) bekezdése előírásainak megfelelően jelen dokumentációban a szolgáltatási területre 

vonatkozó közszolgáltatási tervet dolgoztuk ki. 

 

A hulladékgazdálkodási terv területi hatálya a 27 település közigazgatási területére terjed ki. 

 

A hulladékgazdálkodási terv időbeli hatálya a környezetvédelmi hatóság jóváhagyása alapján 

állapítható meg, 3 évre készül, így felöleli a 2013. július – 2016. júliusig terjedő időszakot. 

 

A hulladékgazdálkodási terv személyi hatálya kiterjed a kiszolgált települések lakosságára, és minden 

olyan személyre, amely a településeken a közszolgáltatással érintett; beleértve társaságunk dolgozóit, 

a település képviselő testületét, az intézményeknél, vállalkozásoknál közszolgáltatást igénybe vevő 

személyeket. 

 

A hulladékgazdálkodási terv felöleli a gyűjtés, szállítás és kezelés jelenlegi és tervezett folyamatait, a 

megfogalmazott célok elérésének személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeit, valamint a tervek 

megvalósításhoz tartozó határidőket. 

 

2. A KÖZSZOLGÁLTATÓ ADATAI 

 

Név:   Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Székhely:  8700 Marcali, Dózsa György u. 1. (Hrsz.: Marcali 599) 

Telephely neve: Közszolgáltató telephelye 
Telephely címe:  8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 74. 

Telephely helyrajzi száma: 2641/15 

Cégjegyzék szám: 14-09-313574 

Adószám:  24364625-2-14 

KSH azonosító:   24364625-3811-572-14 

KÜJ szám:  103 142 696 

KTJ szám:   102 420 189 

Bankszámla szám:  Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet: 66900038-11041018 

Hulladékgazdálkodási engedély: a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségre 2012. július 12-én a kérelmi dokumentációt benyújtottuk, az 

eljárás 14468/2013. számon folyamatban van. 

 

Kapcsolattartó: Krajczár Ibolya – Ügyvezető, környezetvédelmi szakértő 

E-mail:   mtksz@t-online.hu, info@mtksz.hu 

 

mailto:mtksz@t-online.hu
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3. A TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSÁNAK JELENLEGI 
HELYZETE 

 
A közszolgáltatási terület kiterjedése: 

Postai 
irányító-

szám 
Település neve 

KSH 
azonosító 

Lakosságszám 
2012.01.01. (KSH) 

Háztartásszám 
2012.01.01. 

(KSH) 

Közigazgatási 
területnagysága  

ha 

8735 Csákány 03799 275 192 1609 

8700 Csömend 27270 286 132 866 

8715 Gadány  26222 367 160 1970 

8716 Hosszúvíz 30775 44 35 711 

8714 Kelevíz 17446 316 129 491 

8713 Kéthely 11174 2297 875 4906 

8707 Libickozma 32355 43 50 2297 

8700 Marcali 18500 11567 4990 10440 

8716 Mesztegnyő 16106 1360 558 4471 

8739 Nagyszakácsi 25520 472 286 2137 

8722 Nemesdéd 07913 705 325 2661 

8738 Nemesvid 17561 705 333 1838 

8706 Nikla 10959 737 323 2335 

8707 Pusztakovácsi 19026 842 349 4338 

8732 Sávoly 02051 505 228 2684 

7562 Segesd 27368 2461 915 7309 

8708 Somogyfajsz 18708 565 221 1826 

8733 Somogysámson 15626 752 283 2177 

8737 Somogysimonyi 27535 97 38 1582 

8705 Somogyszentpál 06600 761 374 2896 

8734 Somogyzsitfa 04835 587 312 2722 

8736 Szőkedencs 05810 263 185 1869 

8718 Tapsony 24615 693 400 3161 

8668 Táska 13693 391 193 2598 

8723 Varászló 09274 143 80 1276 

8721 Vése 08183 747 336 4292 

8933 Zalakomár 10348 3000 1049 5488 

Összesen: 30981  80950 
1. számú táblázat: a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. jövőbeni szolgáltatási területe 

(tulajdonos önkormányzatok)  
 

A térképes megjelenítést az 1. számú mellékletben csatoltuk. 

3.1.  Marcali város közszolgáltatásának jelenlegi helyzete 

 
Marcaliban a jelenlegi közszolgáltató Saubermacher-Marcali Kft. az érvényben lévő közszolgáltatási 
szerződését 2013.01.01-vel felmondta, így a 9 hónapos felmondási időt követően 2013.10.01-től a 
város szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatása megoldatlanná válna; a többségi tulajdonos 
városban a közszolgáltatást társaságunk kívánja végezni ettől az időponttól, amennyiben a jogszabályi 
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feltételeknek meg tudunk felelni, azaz adott lesz a lehetőség a közszolgáltatási szerződés 
megkötéséhez. 
Közigazgatási terület nagysága: 10440 ha 4549 m2; (belterület:  870 ha 1890 m2, zártkert: 679 ha 3973 
m2). 
 
Marcaliban 2012. évben a közszolgáltatás keretében kezelt hulladékok mennyisége: 
- háztartási vegyes a lakosságtól: 2 197 433 kg 
- lom: 329 800 kg 
- szelektív csomagolás 

 papír: 117 936 kg 
 műanyag: 32 240 kg 
 üveg: 15 740 kg 
 fém: 60 kg 

- bio: 431 730 kg 
- temetői: 510 kg 
- lakossági veszélyes: 0 kg 
 
A jelenlegi hulladékgyűjtési, szállítási rendet az alábbi táblázat tartalmazza: 
Gyakoriság Háztartási vegyes Szelektív 

csomagolás 
Bio Lom Lakossági 

veszélyes 

Heti (évi 52x)  családi házas 
övezet  
(3255 db) 

x    

kétheti (évi 26x) 
  

évi 18 alkalom (áprilistól 
októberig) kéthetente 

  

Kombinált (évi 78x) társasházak 
(1519 háztartás) 

    

Évente egyszer    x x 
2. számú táblázat: Marcali hulladékgyűjtés, szállítás rendje 

 

KSH háztartásszám 2012.01.01. állapot szerint: 4990 db. 
A közszolgáltató 4774 db szerződéses ingatlant tart nyilván, ebből 1519 társasházi, a többi családi ház. 
Szüneteltetett ingatlanok száma mintegy 300, díjfizetés ezekre nem történt 2011-től. 
 
Díjfizetés típusa egyedi. Számlázási gyakoriság: negyedéves. 
 

Az egyes hulladékáramok részletes bemutatását az alpontok tartalmazzák. 

3.1.1. Háztartási hulladékgyűjtés, szállítás Marcaliban 

 
Marcaliban a közszolgáltató a háztartási hulladékot a táblázatban részletezettek szerint gyűjti össze: 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

társasházak családi házak I. 
kör 

Városrészek családi házak II. 
kör 
páros heteken 
társasházak 

páratlan 
heteken 
társasházak 

- 

3. számú táblázat: Marcali háztartási hulladék gyűjtési rendje 

 
A szolgáltatást jelenleg laptömörítős hulladékgyűjtő járművekkel végzi a közszolgáltató.  
Az edényzetméret változó: 50, 60, 80, 90, 110, 120, 240 literes kukák és 1,1 m3-es bobr konténerek, 
illetve a nehezen megközelíthető városrészben nagyobb konténer. Az edényzetek tulajdonosa kukák 
esetén a lakosság, konténer esetén a társasház, vagy a közszolgáltató. 
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A gyűjtött háztartási hulladékot a Saubermacher-Marcali Kft. tulajdonában és üzemeltetésében lévő 
Marcali Regionális Hulladékkezelő Telepre szállítják a (Marcali külterület 097/4 helyrajzi számon 
létesített) nem veszélyes hulladéklerakóba ártalmatlanításra. A kezelés típusa: rendezett lerakás, a 
lerakás előtt előkezelést nem alkalmaznak. 

3.1.2. Csomagolási szelektív hulladékgyűjtés Marcaliban 

 
Marcali városban a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére jelenleg 35 gyűjtősziget áll 
rendelkezésre. Ezeken összesen 102 db színes, feliratozott, megfelelő bedobó nyílással rendelkező 110 
literes bobr típusú műanyag konténert helyezett el a közszolgáltató, amelyek a saját tulajdonában 
vannak.  
Gyűjtött anyagfajták: papír, műanyag, vegyes üveg, fém. 
 
A szelektív hulladékgyűjtés napja: csütörtök, városrészekben szerda.  
Ürítési gyakoriság: heti egyszer, illetve megteléskor. 
 
A gyűjtött csomagolási hulladékot a szolgáltató átmeneti tárolásra a Marcali Regionális Hulladékkezelő 
Telepre szállítja, majd onnan előkezelésre, kezelésre (hasznosításra) átadja arra hatósági engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak. 
 

3.1.3. A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése Marcaliban 

 
Marcaliban a zöldterületeken, illetve kiskertekben képződő biológiailag lebomló hulladék elszállítására 
a lakosság részére barna színű zsákokat biztosít a szolgáltató, illetve az önkormányzat. 
Éves hulladékgyűjtési alkalom: 18.  
A gyűjtést meghatározott dátumokkal hétfőnként – ősszel és tavasszal kéthetente – a jelenlegi 
közszolgáltató végzi, és a gyűjtött hulladékot a telephelyén egyéb technológiákban hasznosítja. 
 

3.1.4. Lomtalanítás Marcaliban 

 
Marcali városban a lim-lomot a lakosság jelzése alapján, évente egyszer díjmentesen szállítja el a 
szolgáltató. Telefonos jelzésre a háztartási hulladékgyűjtési programhoz igazodva helyezhető el a kitett 
edényzet mellé a lomtalanítási hulladék, amelyet a szolgáltató a háztartási hulladékkal együtt szállít el 
és ártalmatlanít a kezelő telepén. 

3.1.5. Lakossági veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtése Marcaliban 

 
Évente egy alkalommal, a közszolgáltató által megjelölt helyen és időtartamban a lakosság a 
kihelyezett konténerhez viheti a felhívásban felsorolt lakossági veszélyes hulladékot; ahol a 
közszolgáltató személyzete átveszi azt. A hulladék a közszolgáltató kezelő telepére kerül, ahol 
ártalmatlanítják, vagy tárolják a kezelőnek történő átadásig. 

3.1.6. Ösztönzés, szemléletformálás Marcaliban 

 
Marcaliban a közszolgáltató szemléletformáló programot nem szervez, viszont rendszeresen részt vesz 
a „Te szedd!” mozgalomban.  
A „Kukakultúra”nyílt napon 2012. szeptember 29-én a közszolgáltató telephelye nyitva állt a látogatók 
előtt.  
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Az intézmények kezdeményezésére a szolgáltató szakemberei témaheteken, szakkörökön előadásokat 
tartanak elsősorban a szelektív hulladékgyűjtésről, illetve a hulladékok kezeléséről. Évente 
rendszeresen szervez diák-szakember találkozót a Berzsenyi Dániel Gimnázium, illetve a Marcali 
Szakképző Iskola is. Általános iskolai és óvodai szinten a papírgyűjtési és PET palack gyűjtési akciókat 
támogatja a közszolgáltató. 
 

3.2. Az 1000 fő lakosságszámot meghaladó községek közszolgáltatásának jelenlegi helyzete 

 
Kéthely, Mesztegnyő, Segesd, Zalakomár települések lakosságszáma 1000-3000 fő közötti.  A 
települések közül Zalakomár Zala megyéhez tartozik; Mesztegnyő, Segesd és Kéthely Somogy 
megyében található. A településeken a közszolgáltatási tevékenységet jelenleg a Saubermacher-
Marcali Kft. látja el, laptömörítős hulladékgyűjtő járművekkel. A közszolgáltatás díját Mesztegnyőn, 
Segesden és Zalakomárban az önkormányzat, míg Kéthelyen a lakosság háztartásonként fizeti a 
közszolgáltatónak a kibocsátott számla alapján. A jelenlegi közszolgáltató az egyedi fizetéseknél 
háztartásonként a lakosokkal szerződést kötött. A díjfizetés az önkormányzat részéről havonta, 
háztartásonként negyedévente esedékes. Segesden az „új közszolgáltató kiválasztásáig” érvényes a 
közszolgáltatási szerződés. 
A 3.2. ponthoz tartozó települések lakosság- és háztartásszáma, valamint közigazgatási területének 
nagysága: 

Település 
Háztartásszám 
2012. évi KSH: 

Háztartásszám 
(2013. évi 

egyeztetés): 

Lakosságszám  
(2012. évi KSH) 

Lakosságszám 
(2013. évi 

egyeztetés) 

Közigazgatási 
terület [ha] 

Kéthely 875 919 (833 lakott) 2297 2317 4906 

Mesztegnyő 558 558 (457 lakott) 1360 1365 4471 

Segesd 915 915 2461 2650 7309 

Zalakomár 1049 1048 3000 3096 5488 

4. számú táblázat: 1000 fő ≤ települések statisztikai adatai 

 

3.2.1. Háztartási hulladékgyűjtés, szállítás a nagyközségekben 

 
A háztartási hulladékgyűjtéshez kapcsolódó adatokat a 4. és az 5. számú táblázatokban foglaltuk össze. 
 

Település 

Háztartási 
hulladék-gyűjtési 
alkalom 2012-ben 

/ év 

Gyűjtött EWC 
200301 hulladék 

tömege [kg] 

EWC 200301-
ből lakossági 

[kg] 

EWC 200301-
ből termelői 

[kg] 

Összes 
gyűjtött 
hulladék 

mennyisége  
[t] 

Lerakott 
hulladék 

mennyisége [t] 

Kéthely 52 564 060 463 012 101 048 645,1 615,88 

Mesztegnyő 26 183 960 180 087 3 873 206 198,11 

Segesd 52 583 700 508 855 74 845 609,6 592,24 

Zalakomár 26 611 170 593 994 17 176 659,6 657,29 
5. számú táblázat: 1000 fő ≤ települések közszolgáltatási adatai 

 

Település 
Heti 

gyűjtés 
Kétheti 
gyűjtés 

Hulladékgyűjtés 
napja 

Edényzet 
tulajdonosa 

Edényzet típusa 
liter 

Kéthely x 
 

szerda lakos 60, 90, 110, 120 liter 

Mesztegnyő  x hétfő lakos döntően 120 

Segesd x 
 

kedd lakos döntően 120 

Zalakomár  x péntek lakos hiányos, döntően 120 

6. számú táblázat: 1000 fő ≤ települések háztartási hulladékgyűjtésének rendje 
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A háztartási hulladékot a településekről a gyűjtőjármű jelenleg a közszolgáltató által üzemeltetett 
lerakóba szállítja végleges ártalmatlanításra előkezelés nélkül. 
 

3.2.2. Csomagolási szelektív hulladékgyűjtés a nagyközségekben 

 
A településeken gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtést alkalmaz a közszolgáltató. Az egyes 
anyagáramokhoz tartozó adatokat a 6. számú táblázatban foglaltuk össze. 
 

Település 

Gyűjtő-
szigetek 
száma 

Gyűjtött 
frakciók 

Gyűjtés 
napja 

Gyűjtési 
gyakoriság 

2012. évi 
szelektíven 

gyűjtött PAPÍR 
mennyisége [kg] 

2012. évi 
szelektíven 

gyűjtött 
MŰANYAG 

mennyisége [kg] 

2012. évi 
szelektíven 

gyűjtött VEGYES 
ÜVEG 

mennyisége [kg] 

Kéthely 6 
P, M, Ü, 

F 
szerda heti 

19 389 7 095 4 640 

Mesztegnyő 2 P, M, Ü 
hétfő, 
kedd 

igény 
szerint 

7 125 945 1 140 

Segesd 3 P, M, Ü 
szerda igény 

szerint 
14 608 2 706 750 

Zalakomár 1 P, M, Ü 
szerda igény 

szerint 
1 075 675 560 

7. számú táblázat: 1000 fő ≤ települések szelektív hulladékgyűjtési adatai 

 
A gyűjtőszigeteken a papírt kék, a műanyagot sárga, a fémet fekete, az üveget vegyesen zöld színű, 
feliratozott, alkalmas bedobó nyílással ellátott 1100 literes műanyag bobr konténerekben helyezheti el 
a lakosság. 
A fém hulladékgyűjtők kihasználatlanok, haszonanyag kinyerés ezekből nem valósul meg. 
 

3.2.3. A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése a nagyközségekben 

 
A biológiailag bomló hulladékot a jelenlegi közszolgáltató rendszeresen nem gyűjti szelektíven. A 
településeken a lakosság a falusias életmódból adódóan házi komposztálást végez, de ehhez 
szakképzett segítség, illetve tájékoztató anyag nem áll rendelkezésre. A szerves hulladék ág-gally része 
a lomtalanítások alkalmával kihelyezhető, és a szolgáltató ekkor elkülönítetten elszállítja és kezeli. A 
hulladékkezelő telepre jelenleg az egyedi kiszállítási lehetőség is biztosított.  
 
A közszolgáltatás keretében a településekről gyűjtött biológiailag lebomló hulladék mennyisége 2012. 
évben: 
- Kéthely:  62 300 kg/év 
- Mesztegnyő: 0 kg/év 
- Segesd: 0 kg/év 
- Zalakomár: 0 kg/év. 
 

3.2.4. Lomtalanítás a nagyközségekben 

 
A közterületre kihelyezett lim-lom hulladékot adott, meghirdetett időpontban szállítja el a 
közszolgáltató. A lomtalanítás napja a háztartási hulladék gyűjtésének napjával esik egybe. A 
szolgáltató ekkor nagyobb kapacitási volumennel vonul fel a településen, és összeszedi a kitett 
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hulladékot. Az így vegyesen összegyűjtött hulladék a közszolgáltató kezelő telepére kerül lerakással 
ártalmatlanításra. A lom hulladékon a jelenlegi közszolgáltató előkezelést nem végez. 
 
A lomtalanításhoz kapcsolódó adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

Település 
Lomtalanítási 

gyakoriság / év 
Lomtalanítás ideje 

2012-ben gyűjtött EWC 20 03 07 lom 
hulladék mennyisége [kg] 

Kéthely 2 tavasszal és ősszel 49 160 

Mesztegnyő 1 ősszel 13 390 

Segesd 1 tavasszal 8 540 

Zalakomár 1 ősszel 46 120 

8. számú táblázat: 1000 fő ≤ települések lomtalanítási adatai 

 

3.2.5.  Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés a nagyközségekben 

 
A jelenlegi közszolgáltató az 1000 főt meghaladó lakosságszámú településeken külön meghirdetett 
veszélyes hulladékgyűjtési akciót nem szervez. Lomtalanítások alkalmával az elkülönítetten kitett 
lakossági eredetű hulladékok elszállításáról, kezeléséről a közszolgáltató gondoskodik. 
 

3.2.6. Szemléletformálás, szelektív hulladékgyűjtésre való ösztönzés a nagyközségekben 

 
Szervezett akció, tájékoztató anyag kiküldése, vagy közzététele a hulladékkeletkezés megelőzésének 
érdekében, vagy a lakosság hulladékgyűjtési szokásainak hatékonyabbá tételére a településeken a 
közszolgáltató szervezésében nem volt. Kéthely településen az általános iskolában évente egyszer diák 
– szakember találkozót szervez az intézmény, illetve a hasznosítható anyagok akciószerű elkülönített 
gyűjtését támogatja a közszolgáltató. 
 

3.3. A kistelepülések (1000 fő lakosságszám alatt) közszolgáltatásának jelenlegi helyzete 

 
A 3.3.1. pontban a 8. számú táblázatban felsorolt 1000 fő lakosságszámot el nem érő, a társaságunk 
tulajdonosi körébe tartozó települések hulladékgazdálkodási közszolgáltatását vesszük át a jelenlegi 
közszolgáltató Saubermacher-Marcali Kft-től. A lakosság harmada ezeken a településeken él a 
szolgáltatási terület vonatkozásában, több mint tízezer fő. Nagyszakácsi és Tapsony településeken 
2021-ig érvényes közszolgáltatási szerződések vannak érvényben, itt a jelenlegi közszolgáltató 
2013.12.31-ig végzi a tevékenységet. A többi kistelepülésen a közszolgáltatási szerződések 2013.06.30-
ig voltak érvényben, amelyet az önkormányzatok megrendelése alapján a közszolgáltató havonta, vagy 
negyedévente hosszabbít meg. Ezeken a kistelepüléseken október 1-től a vállalkozásunk a szolgáltatást 
– a jogi megfelelőség esetén – megindítja. 
A települések távolsága a kezelő létesítménytől és egymástól, illetve a nagyszámú 1-2 fős háztartás, 
elöregedő, alacsony fizetőképességű népesség jellemzi a településeket. Mindezek a költséghatékony 
közszolgáltatást szinte lehetetlenné teszik, ezért a térség logikus döntése volt saját közszolgáltató 
céget létrehozni, illetve csatlakozni tulajdonosként egy alakuló hulladékgazdálkodási feladatokat végző 
Kft-hez.  
Az önkormányzat a szolgáltatási terület nagy részén a díjfizetést átvállalta eddig a lakosságtól, amelyet 
már nem tud tovább finanszírozni, ezért az új közszolgáltató belépésével több helyen lakossági 
díjfizetésre térünk át.  
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3.3.1. A kistelepülések háztartási hulladékgyűjtésének jelenlegi helyzete 

 
A kistelepülések háztartási hulladékelszállítása rendszeres, az igényekhez igazodik. Szőkedencs, Sávoly 
és Somogysámson településeken hetente, Somogyszentpálon a nyári időszakban hetente, télen 
kéthetente, a többi településen kéthetente gyűjtik a háztartási hulladékot.  
 

Település 

Lakos-
szám  
KSH 

2012. 

Háztar-
tásszám  

KSH 
2012. 

Gyűjtött 
EWC 200301 

hulladék 
tömege [kg] 

EWC 
200301-ből 
lakossági 

[kg] 

EWC 
200301-ből 

termelői 
[kg] 

Gyűjtési 
gyakoriság 
2012-ben 

/ év 

Gyűjtés 
napja 

Közszolgál-
tatási díj 
fizetője 

Csákány 275 192 34 240 34 151 89 26 szerda önkormányzat 

Csömend 286 132 56 940 52 499 4 441 26 péntek önkormányzat 

Gadány 367 160 69 480 69 084 396 26 szerda önkormányzat 

Hosszúvíz 44 35 5 950 5 950 0 26 szerda önkormányzat 

Kelevíz 316 129 43 240 42 935 305 26 szerda önkormányzat 

Libickozma 43 50 9 580 9 580 0 26 hétfő önkormányzati 

Nagyszakácsi 472 286 76 350 74 803 1 547 26 csütörtök önkormányzati 

Nemesdéd 705 325 85 620 85 118 502 26 csütörtök önkormányzat 

Nemesvid 705 333 89 460 86 854 2 606 26 hétfő önkormányzat 

Nikla 737 323 76 880 76 309 571 26 péntek önkormányzat 

Pusztakovácsi 842 349 97 650 95 640 2 010 26 hétfő önkormányzat 

Sávoly 505 228 146 300 137 884 8 416 52 szerda önkormányzat 

Somogyfajsz 565 221 57 390 49 852 7 538 26 hétfő háztartás 

Somogysámson 752 283 140 600 139 004 1 596 52 szerda önkormányzat 

Somogysimonyi 97 38 13 210 13 210 0 26 hétfő önkormányzat 

Somogyszentpál 761 374 139 370 135 711 3 659 38 szerda önkormányzat 

Somogyzsitfa 587 312 72 070 62 001 10 069 26 szerda önkormányzat 

Szőkedencs 263 185 72 090 71 383 707 52 szerda önkormányzat 

Tapsony 693 400 107 510 106 575 935 26 csütörtök önkormányzat 

Táska 391 193 41 220 41 025 195 26 péntek önkormányzat 

Varászló 143 80 17 830 17 628 202 26 csütörtök önkormányzat 

Vése 747 336 84 140 78 713 5 427 26 csütörtök önkormányzat 

9. számú táblázat: Kistelepülések háztartási hulladékgyűjtésének adatai 

 
Az edényzet-ellátottság változó. Az edényzet nélküli háztartásoknál a vegyes hulladékot saját 
beszerzésű zsákokban gyűjtik és helyezik ki elszállításra. Ez a helyzet Vése, Varászló és Nemesdéd 
térségében. A meglévő edényzetek döntően rossz minőségűek, nagy önsúlyú fém, illetve szabvány 
nélküli kukát használnak. 
 
A települések edényzettel való ellátottságát és a hiányosságokat mutatja be a 10. számú táblázat. 

Település 
Edényzet 

tulajdonosa 
Edényzet típusa Igény van-e 

Csákány lakos változó méretű kuka elhasználódott állapot, 60 l: 30 db, többi: 120 l 

Csömend lakos 120 l egységesen nincs 

Gadány lakos 120 l egységesen elhasználódottak helyett 

Hosszúvíz lakos 120 l egységesen nincs 

Kelevíz lakos 120 l egységesen nincs 

Libickozma lakos 120 l egységesen 10 háztartásnál nincs edényzet 

Nagyszakácsi 
közszolgáltató - 
önkormányzat közös 

120 l egységesen 
 60 és 120 l edényzetek; 1 db 1100 literes 
külterületi lakosoknak 
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Település 
Edényzet 

tulajdonosa 
Edényzet típusa Igény van-e 

Nemesdéd   nincs 
60 - 120 - 240 literes edényzetek a 
háztartásszámnak megfelelően felmérés 
szerinti mennyiségben 

Nemesvid lakos változó méretű kuka elhasználódottak helyett 

Nikla lakos 120 l egységesen nincs 

Pusztakovácsi lakos 120 l egységesen 30 db 120 literes 

Sávoly önkormányzat 120 l egységesen nincs 

Somogyfajsz lakos 120 l egységesen 60 db 120 literes 

Somogysámson lakos 110 l fém egységesen csere szükséges szabvány edényzetre 

Somogysimonyi lakos 
20 db 110-120 literes kuka + 1 
db 240 l kuka 

csere szükséges elhasználódás miatt 

Somogyszentpál lakos 110 l fém egységesen csere szükséges szabvány edényzetre 

Somogyzsitfa lakos változó méretű kuka elhasználódottak helyett 

Szőkedencs önkormányzat 120 l egységesen zöld színű elhasználódott állapot miatt csere szükséges 

Tapsony lakos változó méretű kuka elhasználódottak helyett 

Táska lakos 120 l egységesen nincs 

Varászló   nincs 60 és 120 l edényzet 

Vése lakos 
100 db változó méretű kuka, a 
háztartások 2/3-nál nincs  

pótolni kell 

10. számú táblázat: Kistelepülések edényzet-ellátottsága 

 

3.3.2. A kistelepülések szelektív hulladékgyűjtésének jelenlegi helyzete 

 
A településeken a gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtés minden háztartás számra elérhető. A 
gyűjtők kihasználtsága viszont alacsony. Csömenden a konténereket kihasználatlanság miatt 
időlegesen az önkormányzattal egyeztetve a közszolgáltató elszállította.  
A szigeteken egységesen 1-1-1 db kék, sárga és zöld 1100 literes műanyag konténer áll rendelkezésre, 
amelyek a jelenlegi közszolgáltató tulajdonában vannak. 
A kistelepüléseken a gyűjtőszigetek számáról és a szigetekről 2012. évben összegyűjtött hasznosítható 
hulladékok mennyiségét (szennyezéssel együtt) mutatja be a 11. számú táblázat. 
 

Település Gyűjtőszigetek 
száma 

Gyűjtött 
frakciók 

papír tömege 
[kg] 

műanyag 
tömege [kg] 

üveg tömege 
[kg] 

fém  
tömege [kg] 

Csákány 1 P,M,Ü              160                  305                  440                     -       
Csömend 0 nincs                 -                       -                       -                       -       
Gadány 1 P,M,Ü              265                  175                  300                     -       
Hosszúvíz 1 P,M,Ü                 -                      30                     -                       -       
Kelevíz 1 P,M,Ü              325                  210                  370                     -       
Libickozma 1 P,M,Ü              165                  170                    60                     -       
Nagyszakácsi 1 P,M,Ü           1 465                    85                  280                     -       
Nemesdéd 1 P,M,Ü              145                  180                  520                     -       
Nemesvid 1 P,M,Ü              705                  505                  800                     -       
Nikla 1 P,M,Ü                 -                      10                     -                       -       
Pusztakovácsi 1 P,M,Ü              970                  575                  750                     -       
Sávoly 1 P,M,Ü           6 248                  785                  720                     -       
Somogyfajsz 1 P,M,Ü        16 066                  924                  650                     -       
Somogysámson 1 P,M,Ü           4 483                  510                  890                     -       
Somogysimonyi 1 P,M,Ü              225                  260                  590       
Somogyszentpál 1 P,M,Ü              475                  420                  480                     -       
Somogyzsitfa 2 P,M,Ü              450                  470                  850                     -       
Szőkedencs 1 P,M,Ü              250                  365                  320                     -       
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Település Gyűjtőszigetek 
száma 

Gyűjtött 
frakciók 

papír tömege 
[kg] 

műanyag 
tömege [kg] 

üveg tömege 
[kg] 

fém  
tömege [kg] 

Tapsony 1 P,M,Ü              685                  650               1 120                     -       
Táska 1 P,M,Ü              310                  545                  690                     -       
Varászló 1 P,M,Ü              440                  395                  700                     -       
Vése 1 P,M,Ü           1 120                  785                  980                     -       

11. számú táblázat: Kistelepülések szelektív hulladékgyűjtése 

 
A kihelyezett konténereket a közszolgáltató megteléskor üríti a járatrendbe illesztve. A telítődés 
nyomon követése a közszolgáltató feladata. 

3.3.3. Kistelepüléseken a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés 

 
A kis lélekszámú településeken biológiailag bomló hulladékra elkülönített gyűjtés jelenleg nincs. 
Tapsonyban évi egyszer, ősszel a közszolgáltató elszállítja a gallyazási hulladékot. Vése és Nagyszakácsi 
településeken korábbi pályázattal nyert házi komposztáló edényzet a lakosság rendelkezésére áll. A 
többi kistelepülésen a falusias életmódból adódóan az ételmaradékot a háziállattal etetik fel, a kerti 
zöldhulladékot, kaszálékot helyben hagyják elkomposztálódni, vagy a trágyadombra, komposzt 
halomra hordják össze. A gyűjtőedények ilyen irányú hulladékot a felmérések szerint minimális 
mennyiségben tartalmaznak.  

3.3.4. Lomtalanítás a kistelepüléseken 

 
Évi egyszeri lomtalanítás minden település számra biztosított. A jelenlegi közszolgáltató tulajdonosi 
körébe tartozó Somogysámson településen évente kétszer gyűjtik a lomot. A felmérések szerint a 
lomtalanítás módja, száma a lakossági igényeket kielégíti. 
 

Település 
LOM akció 

száma 
LOM akció 
időpontja 

Mennyiség
2012. [kg]. 

 
Település 

LOM akció 
száma 

LOM akció 
időpontja 

Mennyiség
2012. [kg] 

Csákány 1 ősz             600      Sávoly 1 ősz          4 000     

Csömend 1 ősz          2 940      Somogyfajsz 1 ősz             470     

Gadány 1 tavasz          2 260      Somogysámson 2 kétszer          4 390     

Hosszúvíz 1 tavasz             300      Somogysimonyi 1 tavasz             400     

Kelevíz 1 tavasz          1 730      Somogyszentpál 1 ősz          7 400     

Libickozma 1 ősz             500      Somogyzsitfa 1 ősz                -       

Nagyszakácsi 1 ősz          3 100      Szőkedencs 1 ősz          3 360     

Nemesdéd 1 tavasz          6 080      Tapsony 1 ősz          6 800     

Nemesvid 1 tavasz          5 280      Táska 1 ősz          1 000     

Nikla 1 ősz          4 790      Varászló 1 tavasz          1 500     

Pusztakovácsi 1 ősz          6 380      Vése 1 tavasz          6 700     

12. számú táblázat: Lomtalanítások adatai a kistelepüléseken 

 

3.3.5. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés megoldása a kistelepüléseken 

 
Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akciót a településeken a közszolgáltató nem végez, a 
lomtalanítások alkalmával a kihelyezett veszélyes hulladékokat elkülönítetten szállítja el, és 
gondoskodik annak kezeléséről. 
 

3.3.6. Lakossági szemléletformálás és ösztönzés a kistelepüléseken 
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Az 1000 fő lakosságszámot el nem érő településeken hulladékgyűjtéssel, kezeléssel kapcsolatos 
szemléletformáló akciót, kampányt, egyéb rendezvényt nem szerveztek. Kiadvány, tájékoztató anyag 
nem készült a hulladékgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatban. 
A közszolgáltató szakembere 2012-ben Somogysámsonban az általános iskola nyári táboroztatása 
keretében tartott a hasznosítható anyagok elkülönített gyűjtéséről, kezeléséről játékos foglalkozást, 
amelyen a gyerekek a gyűjtőjárművekkel is megismerkedhettek. Ezen kívül az iskolák, óvodák által 
szervezett haszonanyag gyűjtési akciókat a közszolgáltató támogatja. 

 

3.4. A közszolgáltatási minőség 2013. augusztusi állapotának értékelése  

 
A szolgáltatási terület hulladékgazdálkodási közszolgáltatása jelenleg minden településen biztosított és 
közszolgáltatási szerződéssel, illetve helyi önkormányzati rendelettel szabályozott. 
A közszolgáltatási szerződések viszont – Nagyszakácsi és Tapsony községek kivételével – mindenhol 
lejárnak, valamint a jelenlegi közszolgáltató a jogszabályi követelményeket nem teljesítette, illetve 
nem teljesíti, ezért új közszolgáltató belépése 2013. október 01-től a települések döntő többségénél 
alapfeltétele a zavartalan ellátásnak.  
A szolgáltatásra összességében jellemző, hogy az alapellátást biztosítja.  
Nem tisztázottak a szerződésekben viszont több esetben az önkormányzati üzemeltetésben lévő 
köztemetők közszolgáltatásba való integrálásának feltételei. A lomtalanításokkor gyűjtött 
hulladéktípusok köre sem ismert pontosan a lakosság számára, ezzel kapcsolatban változó a 
biológiailag lebomló hulladék lomtalanításkor való összeszedésének lehetősége is, mint ahogy a 
lakossági veszélyes hulladék elszállítása sem szabályozott. A közszolgáltató kezelő telepére az egyes 
településekről a hulladékot a lakosság különböző feltételekkel szállíthatja be, a különböző lakossági 
kedvezmények érvényesítéséről a lakosság nincs megfelelően tájékoztatva. Fontos kiemelni, hogy a 
Saubermacher-Marcali Kft. tulajdonában és üzemeltetésében lévő telephely nem a közszolgáltatás 
része, és a jövőben sem vonja be a közszolgáltató a közszolgáltatásba, ezért a hulladéklerakó 
működését jelen hulladékgazdálkodási terv nem értékeli.  
 
Az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás helyi szinten a 
szolgáltatásból teljesen hiányzik. Ahol az önkormányzatok a díjfizetők, ott semmilyen kommunikációs 
lehetőség nincs a lakosság és a közszolgáltató között. A szolgáltató honlapján nem találhatók aktuális 
információk, a szelektív hulladékgyűjtésre, vagy a hulladéktermelés megelőzésére jelen tervkészítés 
fázisában nem találtunk semmilyen ismeretterjesztő anyagot. 
A településeken a színes gyűjtőszigeti konténerek nagy része lakattal zárt, ami megakadályozza az 
idegen anyag nagy részének bejuttatását, viszont a lezárás okáról, dátumáról, a konténerek ürítésének 
ütemezéséről még a településvezetőknek sincs felmérésünk szerint információja. A szelektív 
hulladékgyűjtő konténerek viszont mindenhol matricával, felirattal ellátottak, több helyen a piktogram, 
kép hiányzik, ezért az óvodás korosztály számára nehézkes az elkülönített gyűjtésre nevelés. 
Tapasztalatunk szerint viszont éppen ez a korosztály a legfogékonyabb e téren. 
Azokon a településeken, ahol háztartásonként fizetik a hulladékgyűjtés, -kezelés díját, a negyedévente 
érkező számla mellett nem találtunk információs anyagot. 
Összességében az intézmények kezdeményezési akciójaként szervezett hasznosítható csomagolási 
hulladékgyűjtési akciók (papír, PET), illetve az országos programok nem jelentenek a térségben 
elégséges ösztönzést az elkülönített hulladékgyűjtésre, és a lakosság szemléletformálásához kevés 
eszközt alkalmaz jelenleg a közszolgáltató. 
 
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése, hasznosítása a szolgáltatási terület települései közül csak 
Marcaliban megoldott zsákos módszerrel. A jelenlegi rendszerben a zsákok biztosítása hosszú távon 
nagyon költséges megoldás, illetve nem minden szerves hulladék gyűjtésére alkalmas.  
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Az évi egyszeri elszállítás a lomtalanításokhoz kapcsolódóan – ez sem minden településen biztosított – 
szintén nem biztosítja a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú hasznosításának lehetőségét. 
Megvizsgáltuk viszont az ilyen típusú hulladékok gyűjtése kapcsán a lakossági hajlandóságot. A 
felmérés eredménye azt mutatta, hogy a városias környezetben, mint Marcaliban, illetve a Balaton 
parthoz közeli Kéthelyen egyértelműen a biológiailag bomló hulladék elszállításos gyűjtésére van igény, 
míg a falusias környezet a házi komposztálást részesíti előnyben. Utóbbi településeken ebben a 
lakosságnak már van gyakorlata, viszont a szakmai tájékoztatás és segítségnyújtás a térségben 
hiányzik. 
 
A háztartásokban képződő veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésére a települések közül csak 
Marcaliban van évi egyszeri akció keretében lehetőség, viszont itt sem sikerült hasznosításra alkalmas 
hulladékot összegyűjteni, hiszen pont a hasznosítható összetevő hiányzik például az elektromos, vagy 
elektronikai készülékekből, amelyeket a kijelölt gyűjtőponton lead a lakosság. A háztartásokban 
képződő veszélyes hulladékok nagyobb arányú visszagyűjtésére és hasznosítóba juttatására van 
szükség, amelyhez a jelenlegi feltételek nem biztosítottak. 
 
A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítása, működtetése a háztartási hulladékok elszállításánál 
biztosított csak a településeken, de vannak olyan külterületi ingatlanok, amelyeknél még a vegyes 
hulladék elszállítása sem valósítható meg házhoz menő gyűjtéssel. Itt közterületre kihelyezett 
konténerek biztosítják a hulladék átmeneti tárolását. 
A csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésénél házhoz menő rendszert nem vezetett be egy 
településen sem a jelenlegi közszolgáltató, a gyűjtőszigetes megoldás hatékonysága alacsony. A 
jogszabályi elvárásnak, a gyűjtési tervek megvalósulásának, illetve a lakossági igényeknek megfelelve 
ezen a területen nagy fejlesztés szükséges. 
A biológiailag lebomló hulladékok gyűjtésének házhoz menő rendszerét csak Marcaliban alkalmazzák a 
gyűjtési körzetben. Az önkormányzati egyeztetők során a kistelepüléseken a biológiai hulladék 
elkülönített elszállításának megoldására nem mutatkozott igény és alkalmazási hajlandóság. Ezért a kis 
lélekszámú településeken a szerves hulladék elkülönítésének a vegyes, háztartási hulladéktól az 
egyedüli megoldása a házi komposztálással valósítható meg a leghatékonyabban. 
 
A közszolgáltatási területen újrahasználatra történő gyűjtés, vagy előkészítés a közszolgáltató 
szervezésében nem történik; újrahasználati központ nem épült. A közszolgáltatáson kívül, elsősorban 
a karitatív szervezetek, üzlethálózatok, kisebb boltok közreműködésével, az interneten keresztül, 
illetve lakossági kezdeményezésre a ruházat és lábbeli, valamint számos egyéb területen (pl.: 
babaholmi, autóalkatrész, használt bútor, használt mobiltelefon, könyv, vásári termékek, gépek, stb.) 
találkozhat a lakosság a visszagyűjtött termékekkel. A térség inkább az újrahasználható termékek 
felvevője, semmint visszagyűjtője jelenleg. Újrahasználatra előkészítő technológia a közszolgáltatási 
területen nem épült ki.  
A reuse rendszerhez a jelenlegi közszolgáltató semmilyen formában sem kapcsolódik. Az informális 
gyűjtés lomtalanításokkor jelentkezik a településeken, amely inkább kellemetlen velejárója a reuse 
elvnek, hiszen rongálással, szemeteléssel, a rendezetten kihelyezett hulladék szétszórásával párosul 
általában. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányának növelése az 
egyes hulladékoknál az alábbiak szerint valósul meg jelenleg. 

o Az ingatlantulajdonos által az ingatlanon gyűjtött vegyes hulladék előkezelését nem végzik, 
ezért a gyűjtött hulladék a lerakóba előkezelés nélkül kerül. A jelenlegi közszolgáltatónak 
lehetősége van az ürítést követően a hulladékból a látható hasznosítható anyagokat 
utóválogatni, amely tevékenység végzésével kinyerhető egy minimális hasznosítható anyag, 
viszont ennek tömegarányos mennyisége az ezreléket sem éri el. 
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o Az ingatlantulajdonos által az ingatlanon nem történik elkülönített gyűjtés a biológiai bomló 
hulladékok kivételével (Marcali). Ez a hulladék a jelenlegi közszolgáltató telephelyén az 
alkalmazott technológiákban hasznosul. 

o A hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék a 
közszolgáltató telephelyére kerül tárolásra, majd válogatóműbe szállítják, ahol a hasznosítható 
hulladékokat kinyerve a hasznosítónak átadják. A maradék hulladék megfelelő kezeléséről 
gondoskodnak. A szigetek kihasználtsága, anyagtisztasága alacsony szintű. 

o A hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladék mennyisége minimális a nagy távolság miatt, hiszen 
a szolgáltató a hulladékudvart a telephelyén üzemelteti, amely Marcali várostól 6 km-re 
található. Ezért a hulladékudvarban átvett hulladékok hasznosítható arányának növelése 
jelenleg irreleváns. 

o A háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a 
közszolgáltató külön tartja nyilván, de együtt kezeli a gyűjtőszigeten keletkező hasznosítható 
hulladékokkal, és az ott leírtak szerint gondoskodik a hasznosításról. 

o Átvételi helyen, speciális gyűjtőhelyen átvett, vagy gyűjtőedényben, konténerben elhelyezett 
hulladék hasznosításáról a közszolgáltató a hulladék típusának megfelelően gondoskodik. A 
közszolgáltatás jelenlegi megoldására nem jellemző egy a típusú gyűjtés. 

o Az elhagyott, vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről gyűjtési 
körzethez tartozó önkormányzatok nem a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján 
gondoskodnak. (Marcaliban például a Gamesz Szervezet látja el ezt a feladatot.) 

 
A hulladéklerakóra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése jelenleg a bio gyűjtéssel valósul 
meg Marcaliban, illetve a Vésén és Nagyszakácsiban alkalmazott házi komposztálók használatával. Ezen 
kívül nincs a közszolgáltatónak kialakított rendszere a szerves hulladék eltérítésére a lerakott 
hulladéktól. Fontos viszont, hogy a szolgáltatási területen a hulladékanalízisekben a szerves anyag 
tömegszázalékos összetétele alacsony mennyiséget mutat az országos átlaghoz képest. 
Az alábbi táblázat a 2012. évi hulladék-összetétel vizsgálatok eredményeit foglalja össze. 
 
A hulladék-összetétel szabvány szerinti mérésének eredményei (tömeg %) 

vizsgált frakció 2012.03.29. 2012.06.11. 2012.10.04. 2012.11.13. Átlag 

Papír 9,16% 12,06% 9,07% 12,66% 10,74% 

Karton 8,36% 2,49% 0,28% 4,59% 3,93% 

Műanyag 17,26% 29,85% 28,98% 22,82% 24,73% 

Üveg 4,28% 3,20% 3,73% 3,95% 3,79% 

Fém 2,28% 2,73% 2,55% 4,33% 2,97% 

Szerves 12,73% 16,95% 24,30% 11,90% 16,47% 

Kompozitok 3,69% 1,90% 0,68% 4,56% 2,71% 

Textíliák 1,67% 5,24% 8,00% 4,42% 4,83% 

Higiéniai hulladékok 5,54% 2,49% 2,56% 4,33% 3,73% 

Nem osztályozott éghető hulladék 2,37% 4,73% 0,85% 5,86% 3,45% 

Nem oszt. éghetetlen hulladék 3,36% 2,85% 0,59% 5,28% 3,02% 

Veszélyes hulladékok 0,32% 0,47% 0,14% 0,03% 0,24% 

Finom frakció  28,98% 15,04% 18,27% 15,27% 19,39% 

összesen: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

13. számú táblázat: 2012. évi hulladék-összetétel vizsgálatok eredményei 

 
A közszolgáltatási tevékenység keretében a szolgáltatási területen gyűjtött lakossági eredetű 
hulladékok összes mennyiségét az alábbi táblázatban mutatjuk be. 
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Sor 
jele 

Hulladék megnevezése 
Hulladék 2012. évi 

mennyisége [kg] 
a) Háztartási hulladék  5 252 279 

b) Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék  671 521 

c) Háztartási hulladék + Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék {a)+b´)} 5 923 800 

d) Lom hulladék 516 990 

e) Szelektíven gyűjtött PAPÍR 195 085 

f) Szelektíven gyűjtött MŰANYAG 52 015 

g) Szelektíven gyűjtött vegyes ÜVEG 34 340 

h) Szelektíven gyűjtött FÉM 60 

i) Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék összesen {e)+f)+g)+h)} 281 500 

j) Szelektíven gyűjtött biológiailag bomló hulladék 497 090 

k) Szelektíven gyűjtött lakossági veszélyes hulladék 0 

l) A közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék mennyisége {c)+d)+i)+j)+k)} 7 219 380 

m) A szelektíven gyűjtött mennyiségből a hasznosításra kerülő mennyiség 194 251 

n) A szelektív hulladék feldolgozási maradéka {i)-m)} 87 249 

o) A közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladékból a lerakott mennyiség {c)+d)+n)} 6 528 039 

14. számú táblázat: 2012. évi lakossági eredetű hulladék mennyiségek a közszolgáltatási területen 

 
A lerakott hulladék tömegaránya a közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladékhoz képest: 90,4 
M/M %. 
Az elkülönítetten gyűjtött anyagában hasznosítható csomagolási hulladékok tömegaránya 
mindössze 3,9 M/M %!  
A 3,9 %-nyi mennyiség 44,9 M/M %-a válogatási maradékként szintén lerakóba kerül 
ártalmatlanításra. 

  



MMaarrccaallii  ééss  TTéérrssééggee  KKöözzsszzoollggáállttaattóó  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..  

17 / 34 

4. ELÉRENDŐ CÉLOK 

 
A szolgáltatási terület hulladékgazdálkodási adatainak elemzésekor, illetve az önkormányzati 
egyeztetéseken vizsgáltuk a közszolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos lehetőségeket. 
Az értékelés eredményét, a környezeti adottságokat, a megvalósíthatósági lehetőségeket, illetve a 
magasabb szintű tervekben, szabályozásokban megfogalmazott elérendő célokat figyelembe véve a 
közszolgáltatási területen a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó célokat fogalmaztunk 
meg. Olyan célkitűzéseket állítottunk fel, amelyek azon túl, hogy összhangban állnak a 
követelményekkel, társaságunk számára reálisan teljesíthetők. 
 
A közszolgáltatási tevékenységünk végzése során megvalósítandó céljaink: 
 

 A lakossági tájékoztatás fejlesztése, ösztönzés az elkülönített hulladék gyűjtésére, 
szemléletformálás 
 

 Minőség- és környezetközpontú integrált irányítási rendszer bevezetése, üzemeltetése, 
tanúsíttatása 
 

 A biológiai hulladék elkülönített gyűjtésének kiszélesítése, a házhoz menő gyűjtési rendszer 
bevezetése 
 

 Házi komposztálás szakszerű alkalmazása, a szerves hulladék hasznosítása a keletkezés helyén 
 

 A csomagolási hulladékok hasznosítási arányainak növelése az országos tervek teljesítése 
érdekében, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 
 

 A közszolgáltatási tevékenységünk kapcsolása, integrálása a Mecsek-Dráva 
Hulladékgazdálkodási rendszerhez 
 

 Eszközpark korszerűsítés a szolgáltatás színvonalának növelése érdekében 
 
Céljaink elérése érdekében összeállítottuk a terveket, amelyekhez konkrét megvalósítási programokat 
dolgoztunk ki. A programokat részletesen a belső rendszerirányítás tartalmazza, a megvalósulás főbb 
lépéseit a következő fejezetben mutatjuk be. 
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5. AZ ELÉRENDŐ CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK, 

RÉSZLETES TERVEK, PROGRAMOK 

 

5.1. A lakossági tájékoztatás fejlesztése, ösztönzés az elkülönített hulladék gyűjtésére, 
szemléletformálás 

 
A megfogalmazott célhoz több terv és program kapcsolódik, ezeket az alábbiakban részletesen, a főbb 
programelemeket érintve mutatjuk be. 
 

5.1.1. A lakosság naprakész tájékoztatása érdekében a közszolgáltató honlapjának kialakítása, 
folyamatos frissítése, fejlesztése 

 

Előzmények: A lakosság a térségben is egyre inkább az interneten keresztül tájékozódik, vásárol, 

ügyeket intéz. A visszajelzések alapján nagy igény mutatkozik egy olyan weblapra, amelyből naprakész 

információ nyerhető, vagy megrendelés, adatváltozás, bejelentés intézhető. Társaságunk még nem 

rendelkezik honlappal, a domain regisztráció megtörtént, az arculat kialakítása, illetve a szükséges 

információk összegyűjtése folyamatban van.  

 

A célhoz kapcsolódó terv részletes ismertetése: a tervezett weblapon a design elemeken túl fontos, 

hogy általános információt nyújtson a társaságunkról, az ott dolgozókról, a szervezeti struktúráról, 

illetve az egyes munkaterületek elérhetőségeiről. Bemutassa a kapcsolódó létesítményeket, 

eszközöket, a kezelt hulladékokat, a szolgáltatás pontos leírását. Bemutassa a szolgáltatási területet. 

Tájékoztasson az ügyfélszolgálat elérhetőségeiről, egyszerűbb műveletek, pl. konténerrendelés, 

edényzetméret váltás ily módon intézhetők legyenek. Lehetőséget biztosítson bejelentések, panaszok, 

észrevételek, illetve kérdések megtételére. Fontosnak tarjuk, hogy a honlapunkon keresztül is 

közvetítsük azt a szemléletet, amely a gyűjtési tevékenységünkben is jelentkezik; a nagyfokú 

szelektivitásra való törekvést. Ezért különböző játékokat is tervezünk annak érdekében, hogy a 

megfelelő hulladék a megfelelő edényzetbe kerüljön. 

 

A program tervezett kezdése: azonnal  A program várható befejezése: 2013.10.01. ill. folyamatos 

 

A megvalósítás főbb lépései: 

Nr. A megvalósítás lépéseinek leírása Határidő Felelős 

1.  Domain regisztráció, vásárlás megtörtént Ügyvezető 

2.  A honlap-készítő kiválasztása a beérkező ajánlatokból a kialakított 
beszállítói értékelés alapján 

folyamatban Ügyvezető 

3.  Szerződéskötés a kiválasztott Beszállítóval 2013.08.31. Ügyvezető 

4.  A honlap szerkezetének megtervezése, tartalmi elemeinek összeállítása 2013.09.15. Ügyvezető 

5.  A honlap elkészítése 2013.10.01. Beszállító 

6.  A honlap frissítése, karbantartása,  folyamatosan Beszállító 

7.  Az érkező információk feldolgozása folyamatosan Ügyfélszolgálat 

 

A megvalósításhoz szükséges feltételek: 
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Jogi feltételek: szerződés a domain használatára,  
szerződés a Beszállítóval a honlap elkészítésére és a karbantartásra 

Tárgyi feltételek: informatikai háttér, megfelelő számú és minőségű hardver elemek,  
megfelelő szoftverek 

Humán erőforrás igény: a szervezet valamennyi szellemi dolgozója, illetve a Beszállító felelős megbízottja 

Egyéb feltétel: - 

Pénzügyi feltételek: 1 Millió Ft számítógépes fejlesztésre, tárhely és webcím bérletére, 
és a Beszállító díjazására összesen 

 

5.1.2. A lakosság rendszeres tájékoztatása papír alapú kiadványokon 

  

Előzmények: A szolgáltatási területhez tartozó települések nagy részén nem áll a lakosság 

rendelkezésére otthoni számítógép, vagy internet csatlakozási lehetőség. Több családban nem 

használnak vezetékes telefont, illetve a hálózati lefedettség (pl. Marcali-Horvátkút településrészen) 

nem teszi lehetővé a mobiltelefonok használatát. Az idősebb generáció idegenkedik a számítógéptől, 

ezért Az elektronikus telekommunikációs eszközökön kívüli kapcsolattartásra is kiemelkedően szükség 

van a térségben.    

 

A célhoz kapcsolódó terv részletes ismertetése: a hirdetésekben és a honlapon megjelentetett 

információkat, illetve egyéb felhívásokat, tájékoztatókat a számla mellékleteként meghatározott 

időszakonként a postaládájába dobva minden háztartás megkapja. Ahol a díjat az önkormányzat fizeti, 

ott a papír alapú kiadványt a háztartásoknak külön kell kézbesíteni. 

A szolgáltatási területhez – a 2012. évi KSH adatok alapján – 13351 db háztartás tartozik. A térségben 

magas a lakatlan ingatlanok száma, ezért a háztartások 90 %-val kalkulálunk. A 12000 háztartáshoz 

negyedévente, félévente eljuttatott maximálisan A4 méretű színes, vagy fekete fehér (tartalomtól 

függően) tájékoztató anyagot tervezünk. 

 

A program tervezett kezdése: 2014.01.01.  A program várható befejezése: 2014.04.15. 

illetve időszakonként  

 

A megvalósítás főbb lépései: 

Nr. A megvalósítás lépéseinek leírása Határidő Felelős 

1.  A lakossági ügyfelek számának pontos felmérése az önkormányzati 
díjfizetésű településeken (a többinél rendelkezésre áll) 

2014.01.01. Szállításvezető 

2.  A kiadvány szerkesztésére beszállítói ajánlatok bekérése 2014.01.31. Szállításvezető 

3.  A kiadvány nyomatására, sokszorosítására ajánlatok bekérése 2014.01.31. Gazdasági vezető 

4.  A szerkesztést végző Beszállító kiválasztása 2014.02.15. Ügyvezető 

5.  A nyomatást, sokszorosítást végző Beszállító kiválasztása 2014.02.15. Ügyvezető 

6.  A kiadvány tartalmának összeállítása az összes munkaterület bevonásával 2014.02.28. Ügyfélszolgálat 

7.  A kiadvány tartalmának jóváhagyása 2014.03.10. Ügyvezető 

8.  A kiadvány tartalmának eljuttatása a szerkesztőhöz 2014.03.14. Ügyfélszolgálat 

9.  A kiadvány megszerkesztése 2014.03.21. Beszállító 

10.  A szerkesztett kiadvány jóváhagyása  2014.03.28. Ügyvezető 
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Nr. A megvalósítás lépéseinek leírása Határidő Felelős 

11.  A kiadvány eljuttatása a nyomtatást, sokszorosítást végző Beszállítóhoz 2014.04.01 Ügyfélszolgálat 

12.  A kiadvány elkészítése a megfelelő példányszámban, eljuttatása a 
terjesztőhöz 

2014.04.07. Beszállító 

13.  A kiadvány eljuttatása a háztartásokhoz saját dolgozóink által 2014.04.15. Beszállító 

 

A megvalósításhoz szükséges feltételek: 
Jogi feltételek: hulladékgazdálkodási engedély, közszolgáltatási engedély, közszolgáltatási szerződés 

megrendelők visszaigazolása, vagy megkötött szerződések 
Tárgyi feltételek: informatikai és kommunikációs eszközök 

Humán erőforrás igény: Ügyvezető, Szállításvezető, Gazdasági vezető, Ügyfélszolgálati referens,  
illetve a Beszállítók felelős megbízottjai 

Egyéb feltétel: szervezett útvonalterv a terjesztéshez 

Pénzügyi feltételek: A szerkesztés, nyomtatás, sokszorosítás díja évente: 1 Millió Ft 

 

5.1.3. Intézményi kapcsolattartás, diák-szakember találkozók szervezése, kiterjesztése 

 
Előzmények: A jelenlegi közszolgáltató környezetvédelmi szakembere az intézmények szervezésében 

több témahéten, programon részt vett az általános és középiskolákban. Ezeken a diák-szakember 

találkozókon mindig nagy volt az érdeklődés a diákok részéről, a szemléletüket a hulladékok 

keletkezésétől a kezelésig apró lépésenként ugyan, de jelentősen megváltoztatta. Ezt a folyamatot 

társaságunk folytatni kívánja, sőt, a szélesebb intézményi tájékoztatás és aktívabb kapcsolattartás 

eredményeként kiszélesítését tervezzük. A szolgáltatási területen felsőoktatási intézmény nem 

található. 

 

A célhoz kapcsolódó terv részletes ismertetése: Az általános és középiskolai nevelés mellett az óvodás 

korú gyermekek bevonását is fontosnak tartjuk a tájékoztató programba. Ehhez külön eszközökre, 

játékos foglalkozásokra van szükség. A térség intézményeiben felmérjük a fogadókészséget, pontosan 

leegyeztetjük, hogy milyen jellegű foglalkozásra, előadásra lehet szükség, szervezhető-e csoportos 

látogatás hulladékkezelő létesítményekbe; az hogyan illeszthető az intézményi programba. 

Társaságunk szakember csapata kidolgozza az egyeztetések alapján a részletes tervet, beszerzi a 

szükséges eszközöket, megszervezi a programok részleteit.  

 

A program tervezett kezdése: 2014.09.01.  A program várható befejezése: 2015.06.15.  

 

A megvalósítás főbb lépései: 

Nr. A megvalósítás lépéseinek leírása Határidő Felelős 

1.  Lehetséges intézmények felmérése, a program részletes kidolgozása 2014.09.01. Szállításvezető 

2.  Kapcsolatfelvétel az intézményekkel 2014.10.01. Ügyvezető 

3.  Az előadások, foglalkozások eszközeinek, programjának elkészítése 2014.11.01. Szállításvezető 

4.  Programegyeztetés az intézményekkel (látogatás, előadás, játékos 
foglalkozás időpontja, helyszíne, résztvevők létszáma, stb.)  

2014.11.01. Szállításvezető 

5.  
Foglalkozások, előadások, látogatások megtartása 2015.06.15. 

Ügyvezető, 

Szállításvezető 
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A megvalósításhoz szükséges feltételek: 
Jogi feltételek: - 

Tárgyi feltételek: a foglalkozásokhoz kapcsolódó írásos anyagok, játékok, közlekedési eszköz a helyszínre 

Humán erőforrás igény: Ügyvezető, Szállításvezető;  

Egyéb feltétel: fogadókészség az intézmények részéről 

Pénzügyi feltételek: eszköz- és anyagbeszerzés, közlekedés költsége összesen: 200.000 Ft 

 

5.2. Minőség- és környezetközpontú integrált irányítási rendszer bevezetése, üzemeltetése, 
tanúsíttatása 

 
A megfogalmazott célt egy terv és program keretében valósítjuk meg. 
 
Előzmények: Társaságunk megalakulásától a tevékenységeinket folyamatszintű szabályozásokkal 

fedjük le, a vállalatirányítást tudatosan az integrált rendszerelemek alkalmazásával szervezzük. 

 

A célhoz kapcsolódó terv részletes ismertetése: Tevékenységünk megkezdésekor fontos szempont, 

hogy már kész, kidolgozott, szabályozott rendszerhez kapcsolódjon a fizikai állomány, akik konkrét 

eljárási és munkautasításokban pontosan tisztában legyenek például a feladatok ellátásának módjával, 

az alá- fölérendeltségi viszonyokkal, ismerjék társaságunk szabályozásait, megfelelő képzésben 

részesüljenek, tisztában legyenek a munkavégzés környezetvédelmi kockázataival. Ezért az integrált 

irányítási rendszer bevezetését már a tevékenységünk megkezdésekor, tanúsíttatását 2014.12.31-ig 

tervezzük. A minőségelemeket és a környezetközpontú irányítási rendszerelemeket egy rendszerbe 

integráltan, párhuzamosan vezetjük be. 

 

A program tervezett kezdése: 2013.10.01.  A program várható befejezése: 2014.12.31. 

 

A megvalósítás főbb lépései: 

Nr. A megvalósítás lépéseinek leírása Határidő Felelős 

1.  Irányítási rendszerépítő tanácsadó Beszállítótól ajánlatkérés, kiválasztás, 
szerződéskötés 

2013.10.01. Ügyvezető 

2.  Az integrált rendszer felépítése; teljes dokumentáció, szabályozott 
folyamatok, feladatkörök. A Kft. Szervezeti politikájának elkészítése, 
Szervezeti célok meghatározása, képzési tervek elkészítése 

2014.03.01. Beszállító 

3.  A rendszer működésének belső ellenőrzése (vezetőségi átvizsgálás, belső 
audit) 

2014.09.30. Ügyvezető 

4.  Az integrált irányítási rendszer tanúsíttatása 2014.12.31. Ügyvezető 

 

A megvalósításhoz szükséges feltételek: 
Jogi feltételek: szerződé a Beszállítókkal (felkészítő, külső auditáló) 

Tárgyi feltételek: informatikai háttér, rendszerdokumentáció 

Humán erőforrás igény: a szervezet minden munkavállalói szintjén dolgozók 

Egyéb feltétel: - 

Pénzügyi feltételek: Felkészítő díjazása: 300 000 Ft/év 
Külső auditorok tanúsítói díjazása: 400 000 Ft 
Belső rendszerkiépítés, fejlesztés költsége: 200 000 Ft/év 
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5.3. A biológiai hulladék elkülönített gyűjtésének kiszélesítése, a házhoz menő gyűjtési 
rendszer bevezetése 

 
A megfogalmazott célt egy terv és program keretében valósítjuk meg. 
 
Előzmények: a szolgáltatási területhez tartozó települések közül csak Marcaliban folyik szervezett 

gyűjtés a biológiailag bomló hulladékokra. Az évi 18 alkalom lefedi az igényeket, viszont a zsákos 

megoldás hosszú távon drágítja a szolgáltatást. A zsákok lebomlási ideje jóval hosszabb a gyűjtött 

hulladékénál, ezért a hasznosítás során is nehézkesebb a hulladék megfelelő kezelése. A zsákok a 

nagyobb fajlagos tömegű szerves hulladékot, például a gyökérzetes növényeket kis mennyiségben 

tartalmazhatnak, mert a rakodáskor a nagy tömegű zsákok könnyen szakadnak. A szolgáltatási terület 

többi településén nincs házhoz menő biológiai hulladékelszállítás. 

 

A célhoz kapcsolódó terv részletes ismertetése: Marcaliban 3255 családi házas háztartás van (ebből 

gyűjtőt biztosítunk 2971 háztartáshoz); plusz az önkormányzati egyeztetők szerint Kéthelyen összesen 

919 (ebből lakott 833) háztartás található. Maximálisan 3890 db (2013-as felmérés szerint: 3804 db) 

edényzetre van szükség a biológiailag bomló hulladék elszállításához. A beszerzési összeg nettó 

értéken több mint 20Millió Ft, ezért ennek biztosítását csak pályázati forrásból látjuk 

megvalósíthatónak. 

A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: MTKT) pályázatot nyújtott be többek között a 

hulladékgazdálkodási rendszerek eszközfejlesztésére, amely tartalmazza a megfelelő számú bio gyűjtőt 

is. A pályázat sikeressége esetén az eszközök üzemeltetője a Marcali és Térsége Közszolgáltató Kft. lesz 

a társulási döntés értelmében. Amennyiben a pályázat nem lesz sikeres, úgy további pályázati 

lehetőséget kell keresni. 

Ha gyűjtőedényzeteket forráshiány miatt nem tudunk biztosítani, a jelenlegi rendszer mellett 

Kéthelyen is bevezetjük 2015. március 31-től a biológiai hulladékok elkülönített házhoz menő 

gyűjtését, de a kisebb azonnali beruházási igényű zsákos megoldással. 

A bevezetés dátumát az indokolja, hogy a rendszer 2014. őszére nem tud felállni, 2015-ben pedig télen 

nem szükséges bio hulladékot gyűjteni. 

 

A program tervezett kezdése: 2013.07.22.  A program várható befejezése: 2015.03.31. 

 

A megvalósítás főbb lépései: 

Nr. A megvalósítás lépéseinek leírása Határidő Felelős 

1.  Igényfelmérés, helyzetértékelés megtörtént Ügyvezető 

2.  Pályázati lehetőség felkutatása megtörtént Ügyvezető 

3.  
Pályázó, pályázatírók kiválasztása, a pályázat benyújtása megtörtént 

Pályázatíró,  

MTKT elnöke 

4.  Sikeresség esetén a rendszer bevezetése, szemléletformáló programok, 
tájékoztató anyagok szervezése, üzemeltetés 

2015.03.31. 
Ügyvezető, 

MTKT elnöke 

5.  Pályázat sikertelensége esetén új pályázati forrás keresése 2014.04.30. Ügyvezető 

6.  Pályázati forrás hiányában zsákok biztosítása 2014.10.01. Szállításvezető 

7.  Pályázati forrás hiányában zsákok kiosztása a háztartásokhoz, gyűjtési 
rendszer kialakítása, szemléletformáló programok, tájékoztató anyagok 
szervezése, üzemeltetés 

2015.03.31. Szállításvezető 
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A megvalósításhoz szükséges feltételek: 
Jogi feltételek: hulladékgazdálkodási engedély, közszolgáltatási engedély, közszolgáltatási szerződés,  

sikeres pályázat, üzemeltetői szerződés, helyi rendeletek módosítása 

Tárgyi feltételek: gyűjtőedényzet (barna 120 literes kuka) 3804 – 4174 db 

Humán erőforrás igény: Pályázatíró team, MTKT elnöke, Ügyvezető, Szállításvezető 

Egyéb feltétel: lakossági hajlandóság a rendszer használatára 

Pénzügyi feltételek: ~21 Millió Ft eszközbeszerzésre (pályázati forrásból) 
1 Millió Ft szemléletformálásra, tájékoztatásra (részben pályázati forrásból) 

 

5.4. Házi komposztálás szakszerű alkalmazása, a szerves hulladék hasznosítása a keletkezés 
helyén (hulladékképződés megelőzése) 

 
A megfogalmazott célt egy terv és program keretében valósítjuk meg. 
 
Előzmények: házi komposztálást Nagyszakácsiban és Vésén végeznek korábbi pályázati forrásból 

biztosított speciális edényzetben. A szolgáltatási területen a falusias környezetben szinte minden 

háztartás komposztál különböző módszerekkel, illetve a még jellemző haszonállat tartással az 

ételmaradék, kerti hulladék, kaszálék „hasznosítása” biztosított. Hiányzik azonban a szakismeret és a 

megfelelő edényzet a hatékonyabb szervesanyag hasznosításhoz. Ebből adódóan nem bizonyítható, 

hogy a vegyes gyűjtők szervesanyag-tartalma eléri a kívánt minimális szintet. 

 

A célhoz kapcsolódó terv részletes ismertetése: Felmértük a szolgáltatási terület adatait, a fogadási 

hajlandóságot. Az egyeztetők alapján Marcaliban 500, míg a további településeken 4892 db házi 

komposztálóra lenne szükség. Ezzel a szolgáltatási terület vagy bio gyűjtővel, vagy házi komposztálóval 

lefedetté válik, figyelembe véve a jelenlegi biztosítottságot is (Kéthely, Vése, Nagyszakácsi 0 db). A 

szükséges edényzetek beszerzési értéke ~52Millió Ft nettó értéken, amelyet a Kft. önmaga nem tud 

kigazdálkodni. Ezért a bio gyűjtőkhöz hasonlóan az eszközöket pályázati forrásból kívánjuk biztosítani. 

A pályázat sikertelensége esetén, újabb pályázati lehetőség hiányában a programot nem tudjuk 

megvalósítani. 

 

A program tervezett kezdése: 2013.07.22.  A program várható befejezése: 2015.03.31. 

 

A megvalósítás főbb lépései: 

Nr. A megvalósítás lépéseinek leírása Határidő Felelős 

1.  Igényfelmérés, helyzetértékelés megtörtént Ügyvezető 

2.  Pályázati lehetőség felkutatása megtörtént Ügyvezető 

3.  
Pályázó, pályázatírók kiválasztása, a pályázat benyújtása megtörtént 

Pályázatíró,  

MTKT elnöke 

4.  Sikeresség esetén a rendszer bevezetése, szemléletformáló programok, 
tájékoztató anyagok szervezése, üzemeltetés 

2015.03.31. 
Ügyvezető, 

MTKT elnöke 

5.  Pályázat sikertelensége esetén új pályázati forrás keresése 2014.04.30. Ügyvezető 

 

A megvalósításhoz szükséges feltételek: 
Jogi feltételek: hulladékgazdálkodási engedély, közszolgáltatási engedély, közszolgáltatási szerződés,  
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sikeres pályázat, üzemeltetői szerződés, helyi rendeletek módosítása 

Tárgyi feltételek: házi komposztáló edényzet  5392 db 

Humán erőforrás igény: Pályázatíró team, MTKT elnöke, Ügyvezető, Szállításvezető 

Egyéb feltétel: lakossági hajlandóság az eszközök használatára 

Pénzügyi feltételek: ~52,8 Millió Ft eszközbeszerzésre (pályázati forrásból) 
2 Millió Ft szemléletformálásra, tájékoztatásra (részben pályázati forrásból) 

 

5.5. A csomagolási hulladékok hasznosítási arányainak növelése az országos tervek 
teljesítése érdekében, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 

 
A megfogalmazott célt két terv és program keretében valósítjuk meg.  
Első lépésként a gyűjtőszigetes rendszer jelenlegi közszolgáltatótól való átvételével, a Mecsek Dráva 
Hulladékgazdálkodási Program keretében kiépített gyűjtőszigetek üzemeltetésével; második 
programunkban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kívánjuk a kitűzött célt 
teljesíteni.   
 

5.5.1. A gyűjtőszigetes rendszer üzemeltetése, fejlesztése 

 
Előzmények: A szolgáltatási területen a gyűjtött anyagában hasznosítható csomagolási hulladékok 

aránya nagyon alacsony, amelyet alátámaszt a hulladék-összetétel vizsgálatok eredménye is – 13. 

számú táblázat – amely átlagosan 14,67 % papír és karton, 24,73 % műanyag, 3,79 % üveg és 2,97 % 

fém hulladék jelenlétét mutatja a vegyesen gyűjtött háztartási és háztartási hulladékhoz hasonló 

hulladékban. Ezzel összesen 46,16 M/M %-nyi érték kerül jelenleg a lerakóba. 

 

A célhoz kapcsolódó terv részletes ismertetése: A jelenlegi közszolgáltató által üzemeltetett 69 

gyűjtőszigeten összesen 213 db 1100 literes színes, feliratozott, speciális bedobó nyílással ellátott 

edényzet található. Az edényzetek a jelenlegi közszolgáltató tulajdonai. Ahhoz, hogy a szolgáltató 

váltással a szelektív gyűjtés a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében létesített 

gyűjtőszigetek átadásáig, illetve a házhoz menő szolgáltatás bevezetéséig biztosított maradjon, a 

gyűjtőszigetek konténereit társaságunknak tulajdonba, vagy bérbe, üzemeltetésre át kell venni. 

Alternatívaként a gyűjtőkonténerek önkormányzati tulajdonba kerülése is lehetőségként felmerült, 

amelyhez a települések többségénél hajlandóság mutatkozott. 2015. január 1-t követően a 

gyűjtőszigetek részben feleslegessé válnak, ekkor a jó állapotú konténereket az intézmények, 

önkormányzati szervek, szelektív gyűjtésének fejlesztésére csoportosítjuk át. A Mecsek Dráva 

Hulladékgazdálkodási Program keretében telepített gyűjtőszigeteket társaságunk továbbra is 

üzemelteti. 

 

A program tervezett kezdése: 2013.09.01.  A program várható befejezése: 2016.06.30. 

 

A megvalósítás főbb lépései: 

Nr. A megvalósítás lépéseinek leírása Határidő Felelős 

1.  Tárgyalás a Saubermacher-Marcali Kft-vel a szelektív gyűjtőkonténerek 
tulajdonba, vagy üzemeltetésbe vételéről. Vonatkozó szerződés megkötése. 

2013.09.01. Ügyvezető 

2.  Megállapodás hiányában a zsákos házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer 
alkalmazása a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program belépéséig 

2013.10.01-től Szállításvezető 
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Nr. A megvalósítás lépéseinek leírása Határidő Felelős 

3.  Megállapodás esetén a gyűjtőszigetek üzemeltetése 2013.10.01-től Szállításvezető 

4.  Tárgyalás a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében 
telepített gyűjtőszigetek üzemeltetéséről. Vonatkozó szerződés megkötése. 

2013.12.31. Ügyvezető 

5.  A gyűjtőszigetek üzemeltetése a házhoz menő gyűjtés bevezetéséig 2015.01.01. Szállításvezető 

6.  A gyűjtőszigetek csökkentett kapacitású üzemeltetése  2016.06.30. Szállításvezető 

 

A megvalósításhoz szükséges feltételek: 
Jogi feltételek: szerződés a Saubermacher-Marcali Kft-vel 

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program gyűjtőszigeteinek üzemeltetői joga 
hulladékgazdálkodási engedély, közszolgáltatási engedély, közszolgáltatási szerződés 

Tárgyi feltételek: gyűjtőszigetek konténerekkel (meglévő és M-D HP keretében) 

Humán erőforrás igény: minden munkakör minden vállalati szinten érintett 

Egyéb feltétel: lakossági hajlandóság a rendszer igénybevételére 

Pénzügyi feltételek: konténerek vásárlására nettó ~3 Millió Ft 

 

5.5.2. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése az anyagában hasznosítható 
hulladékokra 

 
Előzmények: ld.: 5.5.1. pontban az Előzményeknél leírtak. 

 

A célhoz kapcsolódó terv részletes ismertetése: A hasznosítási célok eléréséhez a gyűjtőszigetes 

megoldás nem ad kellő technológiai hátteret. Ezen túl a jogszabályi követelmény teljesítése érdekében 

a településeken a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetését 2015. január 1-től 

megszervezzük. A MTKT által benyújtott pályázat a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

eszközparkjának megteremtésére is irányul. A szükséges edényzetek száma: 14920 db, figyelembe 

véve a M-D HP keretében Marcaliban biztosított 2720 db 240 l-es szelektív gyűjtőedényzetet.  

A tervezett házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer megoldása: háztartásonként 2 db színes edényzet 

biztosításával; kék színű 120 literes kukába a papír, sárga színű 120 literes kukába a műanyagok, fém, 

kombinált, mosószeres csomagolás kerül. A M-D HP keretében kihelyezett üveggyűjtők, valamint a 

gyűjtőszigeteken lévő zöld színű 1100 literes bobr konténerek fogadják be a vegyes üveg csomagolási 

hulladékot. 

 

A program tervezett kezdése: 2013.07.22.  A program várható befejezése: 2014.12.31. 

 

A megvalósítás főbb lépései: 

Nr. A megvalósítás lépéseinek leírása Határidő Felelős 

1.  Igényfelmérés, helyzetértékelés megtörtént Ügyvezető 

2.  Pályázati lehetőség felkutatása megtörtént Ügyvezető 

3.  
Pályázó, pályázatírók kiválasztása, a pályázat benyújtása megtörtént 

Pályázatíró,  

MTKT elnöke 

4.  Sikeresség esetén a rendszer bevezetése, szemléletformáló programok, 
tájékoztató anyagok szervezése, üzemeltetés 

2014.03.31. 
Ügyvezető, 

MTKT elnöke 

5.  Pályázat sikertelensége esetén új pályázati forrás keresése 2014.04.30. Ügyvezető 
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Nr. A megvalósítás lépéseinek leírása Határidő Felelős 

6.  Pályázati és saját forrás hiányában a zsákos gyűjtési rendszer bevezetése, 
működtetése. 

2015.01.01-től Szállításvezető 

 

A megvalósításhoz szükséges feltételek: 
Jogi feltételek: hulladékgazdálkodási engedély, közszolgáltatási engedély, közszolgáltatási szerződés 

üzemeltetési jog a pályázatos eszközökre 

Tárgyi feltételek: M-D HP keretében biztosított 240 literes kukák + közterületi üveggyűjtők 
MTKT pályázatából biztosított kék és sárga 120 literes kukák,  
vagy saját beszerzésű színes zsákok 

Humán erőforrás igény: minden munkakör minden vállalati szinten érintett 

Egyéb feltétel: lakossági hajlandóság a rendszer igénybevételére 

Pénzügyi feltételek: a kukák nettó pályázati értéke: ~79 Millió Ft  

 
 

5.6. A közszolgáltatási tevékenységünk kapcsolása, integrálása a Mecsek-Dráva 
Hulladékgazdálkodási rendszerhez 

 
A megfogalmazott célt egy terv és program keretében, illetve az összes tervezett programhoz részben 
kapcsolódóan valósítjuk meg. 
 
 
Előzmények: a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1. „Települési 

hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” támogatott projekt keretében három megyében – 

Baranya, Somogy, Tolna – 313 településen 426.022 fő állandó lakos hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásának fejlesztését valósítja meg. A tervezett hulladékgazdálkodási beruházás költsége: 

17 275 757 eFt + ÁFA, amely 70 %-os támogatottságú. A projekt a kivitelezési fázisban tart. Somogyban 

Nagyatád és Marcali térségét érinti. A projekt fő céljai: a hulladék előírt anyagában való hasznosítása, a 

vegyesen gyűjtött hulladékból előkezelés után energetikai hasznosítható frakció leválasztása, a bomló 

szerves hulladékok stabilizálása irányított eljárással, a lerakásra kerülő hulladék minimalizálása, 

valamint a hulladék megelőzés elősegítése elsősorban a lakossági szemléletformálás eszközeivel. 

Marcali és térsége hulladékgazdálkodásának fejlesztése a M-D HP keretében az alábbi fő elemekben 

valósul meg: 

- Marcali Regionális Hulladékkezelő Központ létesítése (mechanikai, biológiai hulladékkezelő mű a 

kapcsolódó gépekkel, járművekkel), 

- hulladékudvar létesítése Marcaliban kapcsolódó szállító járművel (Puskás T. u.), 

- 2720 db 240 literes szelektív gyűjtőedény Marcali családi házas övezet házhoz menő gyűjtéshez, 

- szelektív hulladékgyűjtő jármű (összesen a két térségben 3 db). 

 

A célhoz kapcsolódó terv részletes ismertetése: a M-D HP keretében épült létesítmények és 

rendelkezésre álló eszközök üzemeltetői jogának megszerzése; hosszú távú, költséghatékony 

üzemeltetése társaságunk egyik legfontosabb stratégiai terve. Az üzemeltetői jogra való esélyünket 

növeli, hogy a Kft. tulajdonosi köréhez tartozó 27 önkormányzat közül 26 tagja a Mecsek Dráva 

Önkormányzati Társulásnak, illetve a projekt által érintett terület ÉNy-i pólusán társaságunk látja el a 

közszolgáltatási feladatokat. ennek érdekében az üzemeltetői jogokkal rendelkező Biokom Kft-vel 

tárgyalásokat kezdeményeztünk, amelyek bíztató eredménnyel zárultak. 
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A program tervezett kezdése: 2013.08.31.  A program várható befejezése: folyamatos üzemeltetés 

 

A megvalósítás főbb lépései: 

Nr. A megvalósítás lépéseinek leírása Határidő Felelős 

1.  Kapcsolatfelvétel a Biokom Kft. vezetőségével 2013.08.31. Ügyvezető 

2.  Az üzemeltetés jogi feltételeinek tisztázása, a szerződés előkészítése, 
szerződés megkötése 

2013.09.30. Ügyvezető 

3.  
MBH használatbavételi engedély, próbaüzem 

várhatóan 
2013.10.01-től 

Ügyvezető, 
MBH kivitelező 

4.  
Kezelési engedélyeztetés, műszaki átadás, átvétel 2014.04.01. 

Ügyvezető 

MBH kivitelező 

5.  
Üzemeltetés 

várhatóan 
2014.04.01-től 

Telepvezető, 

Ügyvezető 

 

A megvalósításhoz szükséges feltételek: 
Jogi feltételek: hulladékgazdálkodási engedély, közszolgáltatási engedély, közszolgáltatási szerződés 

üzemeltetési jog a M-D HP létesítményeire, eszközeire (Társulási döntés) 
kezelési engedély a technológiákra 

Tárgyi feltételek: a M-D HP keretében biztosított 

Humán erőforrás igény: a társaságunk humán erőforrását a létesítmények, eszközök üzemeltetéséhez bővíteni kell 

Egyéb feltétel: - 

Pénzügyi feltételek: engedélyeztetés költségei: ~2 Millió Ft 
betanítás költségei: ~ 1 Millió Ft 

 

5.7. Eszközpark korszerűsítés a szolgáltatási színvonal emelkedése érdekében 

 
A megfogalmazott célt egy terv és program keretében valósítjuk meg. 
 
Előzmények: társaságunk a tevékenysége megkezdésekor rendelkezik a szolgáltatás ellátását biztosító 

eszközökkel, de azok 10, illetve 8 – 8 éves gyűjtőjárművek. Tulajdonjoguk Marcali Város 

Önkormányzatáé (többségi tulajdonos a Kft-ben), jelenleg a Saubermacher-Marcali Kft. bérli azokat. A 

M-D HP keretében érkező szelektív gyűjtőjármű(vek) fejlesztést jelentenek a program indulásával, de 

nem biztosítanak elégséges megfelelést a szolgáltatás folyamatos fejlesztéshez. 

Ezért pályázat útján társaságunk további eszközpark bővítést ütemezett be. 

 

A célhoz kapcsolódó terv részletes ismertetése: a MTKT pályázatához kapcsolódóan 2 db szilárd 

hulladékgyűjtő jármű, valamint összesen 3880 db különböző méretű szilárd hulladékgyűjtő kuka 

megvalósítaná a térség vegyes hulladékgyűjtésének megfelelő színvonalú fejlesztését. A 

gyűjtőedényzet nélküli települések teljes háztartásszáma, a további településeken a felmért 

igényeknek megfelelő edényzet-csere valósulna meg. A pályázat sikertelensége esetén a gyűjtőjármű 

beszerzést, illetve az edényzet-fejlesztést egyéb pályázati forrásból, vagy saját erőből kell 

megvalósítani. Utóbbi esetben az ütemezésben jelen hulladékgazdálkodási terv időbeli hatályán 

átnyúló határidőkkel számolunk, hiszen a térség közszolgáltatási díja országos szinten a 

legalacsonyabb. 
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A program tervezett kezdése: 2013.07.22.  A program várható befejezése: 2016.07.30. 

 

A megvalósítás főbb lépései: 

Nr. A megvalósítás lépéseinek leírása Határidő Felelős 

1.  Pályázati lehetőség felkutatása megtörtént Ügyvezető 

2.  
Pályázó, pályázatírók kiválasztása, a pályázat benyújtása megtörtént 

Pályázatíró,  

MTKT elnöke 

3.  Pályázat nyertessége esetén az eszközök üzemeltetése szerződés alapján 2013.12.31. Szállításvezető 

4.  Pályázati forrás nélkül a járművek, edényzetek beszerzése a pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állása esetén 

2016.07.30. Ügyvezető 

 

A megvalósításhoz szükséges feltételek: 
Jogi feltételek: hulladékgazdálkodási engedély, közszolgáltatási engedély, közszolgáltatási szerződés 

üzemeltetési jog MTKT eszközeire 

Tárgyi feltételek: hulladékgyűjtő járművek 2 db, maradék hulladékos edényzetek különböző méretben, 
összesen: 3880 db 

Humán erőforrás igény: Ügyvezető, Pályázatíró, MTKT elnöke, Szállításvezető, Kft. fizikai dolgozói 

Egyéb feltétel: - 

Pénzügyi feltételek: pályázat nyertessége esetén az üzemeltetési költségek 
pályázati forrás hiányában: ~50 Millió Ft gyűjtőjárművenként + edényzetek beszerzési értéke 

 

5.8. A kidolgozott tervek, programok ütemezésének bemutatása 

 
Fejezet-
azonosító 

Program megnevezése Kezdés Befejezés 

5.1.1. A lakosság naprakész tájékoztatása érdekében a közszolgáltató 
honlapjának kialakítása, folyamatos frissítése, fejlesztése 

folyamatban 2013.10.01. 

5.1.2. A lakosság rendszeres tájékoztatása papír alapú kiadványokon 2014.01.01 2014.04.15. 

5.1.3. Intézményi kapcsolattartás, diák-szakember találkozók szervezése, 
kiterjesztése 

2014.09.01. 2015.06.15 

5.2. Minőség- és környezetközpontú integrált irányítási rendszer 
bevezetése, üzemeltetése, tanúsíttatása 

2013.10.01. 2014.12.31. 

5.3. A biológiai hulladék elkülönített gyűjtésének kiszélesítése, a házhoz 
menő gyűjtési rendszer bevezetése 

2013.07.22. 2015.03.31. 

5.4. Házi komposztálás szakszerű alkalmazása, a szerves hulladék 
hasznosítása a keletkezés helyén (hulladékképzősé megelőzése) 

2013.07.22 2015.03.31. 

5.5.1. A gyűjtőszigetes rendszer üzemeltetése, fejlesztése 2013.09.01. 2016.06.30. 

5.5.2. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése az anyagában 
hasznosítható hulladékokra 

2013.07.22. 2014.12.31. 

5.6. A közszolgáltatási tevékenységünk kapcsolása, integrálása a 
Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási rendszerhez 

2013.08.31. folyamatos 
üzemeltetés 

5.7. Eszközpark korszerűsítés a szolgáltatási színvonal emelkedése 
érdekében 

2013.07.22. 2016.07.30. 

15. számú táblázat: Hulladékgazdálkodási programok ütemezésének bemutatása 

6. A TERVEK, PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK 
BIZTOSÍTÁSA 
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6.1. A tervek, programok megvalósulásának jogi feltételei 

 
A társaság megalakulását és cégbejegyzését követően azonnal a tevékenység végzéséhez szükséges 
engedélyezési eljárások megindításának előkészületein dolgoztunk. Ennek értelmében a 
hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséhez elindítottuk a telepengedélyezési eljárást, illetve 
közúti árufuvarozói engedélyt szereztünk. 
A közúti árufuvarozói engedély másolatát a 2. számú mellékletben csatoltuk. 
Marcali Város Önkormányzata telephelyül biztosította a 8700 Marcali, Kossuth L. u. 74. szám alatti 
ingatlant a 95/2013 (V. 23.) számú képviselőtestületi határozat alapján. A határozat másolatát a 3. 
számú mellékletben csatoltuk.  
Marcali Város Önkormányzata 109/2013. (VI.27.) számú képviselőtestületi határozattal a 8700 Marcali, 
Dózsa u. 1. szám alatti ingatlan használati jogának apportálásáról döntött, amellyel a Kft. részére 
székhelyet biztosított. A határozat másolatát a 4. számú mellékletben csatoltuk; a székhely 
használatáról az ügyvezetői Nyilatkozat az 5. számú mellékletben található. 
 
A telepengedélyezési eljárás telephely-bejárási szemléje lezajlott, a szemlén hiányosságot nem tártak 
fel, így reális esély mutatkozik a szakhatóságok hozzájárulását követően az engedély kiadására. Ez 
előfeltétele a hulladékgazdálkodási (hulladékgyűjtési, -szállítási) engedélyeink megszerzésének. 
 
A Hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmi dokumentációt a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre 2012. július 12-én a benyújtottuk, az eljárás 14468/2013. 

számon folyamatban van. 

 

A szaktevékenységeket ellátó vállalkozásokkal a szerződéseket megkötöttük.  
 
A pályázati forrásból biztosított rendszerek eszközeinek, létesítményeinek használatát az üzemeltetési 
szerződések megkötését követően kezdjük meg. 
 

6.2. A tervek, programok megvalósulásának humán erőforrás igénye 

 
Társaságunk szervezeti ábráját a 6. számú mellékletben csatoltuk. A szervezeti struktúrát a 

tevékenység jellegére, a munkafolyamatok ellátásának zavartalanságára figyelemmel alakítottuk ki. Az 

egyes munkaköröket ellátó alkalmazottaink kiválasztásánál a megfelelő végzettség és képesség, 

készség mellett a gyakorlat megléte is fontos szempont, ezért a fizikai tevékenységet végző dolgozók 

alkalmazásáról a Saubermacher-Marcali Kft-vel együttes szándéknyilatkozatot írtunk alá, amelyet a 7. 

számú mellékletben  csatoltunk. Ennek megfelelően a ma is a közszolgáltatásban dolgozó 

gépkocsivezetők és rakodók – amennyiben a munkavállalónak a feltételek megfelelnek – a Marcali és 

Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazásába állnak. 

 

Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó feladat- és jogkörök: 

 

Ügyvezető 

A vállalkozás operatív irányítása, döntések meghozatala az ügyvezető felelőssége. Külső kommunikáció 

az ügyvezetés engedélyével folytatható. Az Ügyvezető rendelkezik a környezetvédelmi megbízotti 

feladatok ellátásához szükséges jogosultsággal, ezért a társaság szakmai irányítói feladatait is ellátja e 

téren. Végzettségeinek másolatát a 8. számú mellékletben csatoltuk. 
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Szállításvezető 

A gyűjtési, szállítási tevékenység szakmai vezetője. Szervezi a szállítási, fuvarozási feladatokat, kialakítja 

a járatterveket és a gyűjtési, szállítási tevékenységek ellátásához szükséges egyéb űrlapokat; felügyeli a 

karbantartási és javítási feladatokat, beszerzi a szükséges kisebb eszközöket, kenőanyagokat. A 

területéhez tartozó kimutatásokat produkálja a Vezetőség részére, szervezi a különböző gyűjtési 

akciókat, kapcsolatot tart a szaktevékenységet ellátó ADR, emelőgép-ügyintéző szakértőkkel. Közúti 

árufuvarozói végzettséggel rendelkezik.  

 

Szállítási koordinátor 

A konténer-megrendelések, a gyűjtéssel, szállítással kapcsolatos lakossági megkeresések a 

koordinátorhoz futnak be, aki adatokkal tölti fel a szállítás nyilvántartó programot, mindenben segíti, 

illetve szükség esetén helyettesíti a szállításvezetőt. A – pályázati beszerzéssel – tervezett GPS webes 

járműfigyelő jelzéseit követi, napi szintű adminisztrációs és koordinációs feladatokat lát el. Hozzá 

futnak be az Ügyfélszolgálati jelzések a változásokról (pl. szüneteltetés, tiltás, stb). Irányítja a telephelyi 

munkafolyamatokat. Hulladékgyűjtő- szállító végzettséggel rendelkezik.  

 

Gépkocsivezetők 

Napi tényleges gyűjtési, szállítási feladatokat látják el a beosztás szerint. Az alkalmazni kívánt dolgozók 

az Együttes szándéknyilatkozatnak megfelelően ma is a területen dolgoznak, minden – a feladat 

ellátásához szükséges – feltételnek megfelelnek. 

 

Rakodók 

A gépkocsivezetők segítői a fizikai munkavégzésben. A hulladékok kézi mozgatását végzik a gépi 

rakodás elősegítése érdekében, hulladékgyűjtő, szállító végzettséggel rendelkeznek.  

 

Telepi személyzet (Gépkezelők, Rakodók) 

Azok a dolgozók, akik a gyűjtésben a beosztás szerint nem vesznek részt, a telephelyen dolgoznak. 

Irányítójuk a Szállítási koordinátor.  

 

Ügyfélkapcsolat 

Vevőinkkel, a lakossági és ipari ügyfelekkel a kapcsolatot elsősorban az Ügyfélszolgálaton keresztül 

tartjuk. A székhelyünkön tevékenykedő ügyfélszolgálati referensek elsősorban a lakossági ügyfelekkel 

való személyes kapcsolattal a panaszok, észrevételek kezelésében működnek közre.  

Az ipari ügyfelekkel a kapcsolatot a Szállításvezető tartja. 

 

Ügyviteli munkakörök 

Az ügyviteli feladatok közül a könyvelés és humán erőforrás-kezelés a Gazdasági vezető feladata, ezen 

kívül ő felel a pénzügyi kimutatások elkészítéséért, azok valós tartalmáért is (díjkalkulációk, tervek, 

stb.). A számlázási feladatokat az Ügyfélszolgálati referensek végzik. 

 

Külső szakértők 

Külső megbízott szakértőket alkalmazunk olyan szaktevékenységek ellátására, amelyekre jogszabály 

kötelez, illetve a társaságunk képzett munkaerővel nem rendelkezik.  Ilyenek a Szervezeti ábrán 

feltüntetettek, például: 

- foglalkozás-egészségügyi szolgálat, 
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- munka- és tűzvédelmi megbízott, 

- emelőgép ügyintéző. 

 

A fent részletesen bemutatott személyei feltételek biztosítják a hulladékgazdálkodási tervekben 

feltüntetett feladatok környezetvédelmi, munkavédelmi és logisztikai szempontból biztonságos 

ellátását. 

 

6.3. A tervek, programok megvalósulásának tárgyi feltételei  

 
Gépjárműpark 

Társaságunk részére a Marcali Városi Önkormányzat – mint többségi tulajdonos –tulajdonában lévő 

három hulladékgyűjtő öntömörítős célgép használata biztosított. Ezen kívül a 9. számú mellékletben 

csatolt szándéknyilatkozat alapján további gépjárművek is a rendelkezésünkre állnak a tevékenység 

zavartalan végzéséhez.  

A járművek jelenleg is a gyűjtésben, szállításban dolgoznak. Az eszközök a szükséges 

közlekedésbiztonsági és munkavédelmi felszereléssel rendelkeznek. 

A három önkormányzati tulajdonú gépjármű törzskönyvének másolatát a 10. számú mellékletben 

csatoltunk. 

 

Kenő és hidraulika anyagok 

A járműveink szervizelését szakcégek végzik szakszervizekben, társaságunk csak utántöltésre, a 

természetes fogyás pótlására használt mennyiségben vásárol kenőanyagokat.  

 
Edényzetek 

Társaságunk saját tulajdonú edényzetekkel a hulladékgazdálkodási terv készítésének időpontjában 
még nem rendelkezik. A terület lakossági hulladékgyűjtésének eszközigényét a pályázatokból teljes 
mértékben biztosítani tudjuk.  
Fentieken kívül, vagy támogatottság hiányában terveink szerint a tevékenység megkezdésével egy 
időben, az igények felmérése alapján vásárolunk edényzeteket. Nyitott konténerek beszerzésére, 
illetve a szelektív gyűjtőszigeteken lévő gyűjtőkonténerek megvásárlására, valamint használt bobr 
konténerek beszerzésére a tárgyalásokat megkezdtük, a pénzügyi feltételeket a vállalkozás indítási 
költségeinek terhére biztosítjuk.  
 
Telephely 
A Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. telephelyét a Marcali, Kossuth Lajos u. 74. számú, 
2641/15 helyrajzi számú területen alakítjuk ki. 
A telephely környezete, megközelíthetősége, építményi és infrastrukturális adottságai alapján a terület 
alkalmas a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó telephelyi feladatok ellátására. 
A telephelyen végzett tevékenységek: 

- járművek tárolása; 
- hasznosítható nem veszélyes hulladékok átmeneti tárolása a hasznosítóba szállításig; 
- hasznosítható anyagok előzetes kézi válogatása a szelekció biztosítására és az idegen anyag 

eltávolítása céljából; 
- gyűjtött hulladékok előzetes tárolása a kezelést megelőzően (maximum 1 évig); 
- gyűjtésben, szállításban dolgozók munkába indulása, érkeztetése; 
- telephelyi adminisztráció; 
- eszköztárolás. 
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A telephely átnézetes helyszínrajzát a létesítmények megnevezésével a 11. számú mellékletben  
csatoltuk. 
 

6.4. A tervek, programok megvalósításának pénzügyi feltételei 

 
Felelősségbiztosítással rendelkezünk a környezeti károkozás felszámolásából, illetve a 

tevékenységünkből adódó költségekre 15 000 000 Ft éves; illetve 3 000 000 Ft káronkénti kárkifizetési 

limittel. A biztosítási kötvény másolatát a 11. számú mellékletben csatoltuk. 

 

Felelősségbiztosítással rendelkezünk a közúti árufuvarozásból származó kockázatokra. Az elfogadott 

biztosítási ajánlat másolatát a 12. számú mellékletben csatoltuk. 

Társaságunk törzstőkéje 8.350.000 Ft., amelyből 4.050.000 Ft készpénz, 3.800.000 Ft apport. 

 

Az indulási költségek finanszírozására a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezettel kötöttünk szerződést, 

amelyhez az ingatlanfedezetet Marcali város Önkormányzata biztosította. 

7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A hulladékgazdálkodási tervben felmértük a közszolgáltatási terület hulladékgazdálkodásának jelenlegi 
állapotát, értékeltük azt, és a lehetőségek és követelmények figyelembevételével megfogalmaztuk az 
elérendő célokat. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésére 7 célt fogalmaztunk meg. 
 
A céljaink teljesülésére összesen 10 programot dolgoztunk ki. 
 
A kidolgozott hulladékgazdálkodási programok főbb elemeit jelen hulladékgazdálkodási tervben 
ismertettük. Bemutattuk a személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, amelyek biztosítják a tervek, 
programok teljesülését. 
 
A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv 3 évre készült, az abban foglaltakat évente felülvizsgáljuk. 
Jelentős változás esetén (például a szolgáltatási terület bővülése, új technológia belépése esetén) 
kezdeményezzük a hulladékgazdálkodási terv módosítását. 
 
Jelen dokumentációt a hatósághoz való megküldést megelőzően a települések polgármestereinek 
tájékoztatásra megküldtük. 
 
A dokumentációt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélykérelem részeként jóváhagyásra 
benyújtjuk az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek. 
 

Marcali, 2013.08.12. 

 

Krajczár Ibolya 
Ügyvezető 
Környezetvédelmi szakértő, tervező  



MMaarrccaallii  ééss  TTéérrssééggee  KKöözzsszzoollggáállttaattóó  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..  

33 / 34 

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 

 
 
 

1.  A szolgáltatási terület térképes megjelenítése 

2.  A közúti árufuvarozói engedély másolata 

3.  Marcali Város Önkormányzata 95/2013 (V. 23.) számú képviselőtestületi határozata a 
telephely biztosításáról 

4.  Marcali Város Önkormányzata 109/2013. (VI.27.) számú képviselőtestületi határozata a 
székhely biztosításáról 

5.  Ügyvezetői nyilatkozat a székhely használatáról 

6.  Szervezeti ábra 

7.  Együttes szándéknyilatkozat a fizikai dolgozók alkalmazásáról 

8.  Szakmai vezető végzettségeinek másolata 

9.  Szándéknyilatkozat a járművek bérbeadásáról 

10.  Önkormányzati tulajdonú járművek törzskönyvének másolata 

11.  Telephely átnézetes helyszínrajza 
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TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 

 
1. számú táblázat: a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. jövőbeni szolgáltatási területe 

(tulajdonos önkormányzatok)  

2. számú táblázat: Marcali hulladékgyűjtés, szállítás rendje 

3. számú táblázat: Marcali háztartási hulladék gyűjtési rendje 

4. számú táblázat: 1000 fő ≤ települések statisztikai adatai 

5. számú táblázat: 1000 fő ≤ települések közszolgáltatási adatai 

6. számú táblázat: 1000 fő ≤ települések háztartási hulladékgyűjtésének rendje 

7. számú táblázat: 1000 fő ≤ települések szelektív hulladékgyűjtési adatai 

8. számú táblázat: 1000 fő ≤ települések lomtalanítási adatai 

9. számú táblázat: Kistelepülések háztartási hulladékgyűjtésének adatai 

10. számú táblázat: Kistelepülések edényzet-ellátottsága 

11. számú táblázat: Kistelepülések szelektív hulladékgyűjtése 

12. számú táblázat: Lomtalanítások adatai a kistelepüléseken 

13. számú táblázat: 2012. évi hulladék-összetétel vizsgálatok eredményei 

14. számú táblázat: 2012. évi hulladék mennyiségek a közszolgáltatási területen 

15. számú táblázat: Hulladékgazdálkodási programok összefoglaló bemutatása 
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