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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Megkeresésemre a Pannónia-Z Kft. képviseletében  Sövegjártó Zalán ügyvezetı ajánlatot tett 
önkormányzatunknak a házhoz menı zsákos szelektív csomagolási hulladék győjtésnek a 
megszervezésére és folyamatos lebonyolítására. 

 
A zsákos győjtésben a település minden ingatlan tulajdonosához eljuttatnak kezdetben 3db 
átlátszó sárga zsákot, amelybe a hulladékokat győjthetik és 2-3 heti rendszerséggel elszállítják 
a zsákok tartalmát. A zsákok elsı eljutatásakor egy tájékoztató füzetet is küldenek, melyben 
képekkel, leírássokkal bemutatják miket és miért érdemes a zsába győjteni. 

 
A zsákokba csak anyagában hasznosítható anyagokat lehet rakni, még pedig a következıket: 

• PET palack kiürítve, taposva 
• TETRAPCAK tejes dobozok, gyümölcslés dobozok kiürítve taposva 
• Újságpapír, szórólapok, könyvek 
• Kartonpapír 
• Flakonok (mosószeres, samponos, de hypós nem) 
• Alumínium csomagolás hulladékok (sörös doboz, energiaitalos doboz konzerv 

doboz(öblítve)) 
• Fóliák, bevásárló szatyrok, zsugor fóliák 

 
A zsákok begyőjtése elıre egyezetett és kihirdetett idıpontokban teher autóval történik. A 
jármő személyzete a kirakott zsákok darabszámával megegyezı mennyiségő (max. 3db) 
zsákot bedob az ingatlan tulajdonos levélszekrényébe. 
A hulladék kihelyezhetı más átlátszó zsákban is, a lényeg, hogy látható legyen a mit 
tartalmaz. 
Amennyiben a zsákban láthatóan nem oda illı hulladék van pl.: kommunális hulladék, étel 
stb, akkor a zsákot nem szállíthatjuk el. 
Finanszírozás: 
A zsákokat, a zsákok begyőjtését, csomagolási hulladékok feldolgozását, (válogatás, bálázás) 
a Pannónia-Z Kft finanszírozza, illetve amennyiben igény van rá, megszervezi a településen 
mőködı  intézményekben, iskolában, óvodában a folyamatos karton papír és PET palack 
begyőjtést, melyért az intézmények részére a piacon elérhetı legmagasabb átvételi árat fizeti. 
 
A telepre beérkezı anyagok válogatásra kerülnek, és anyag fajták szerint bálázzák ıket. A 
bálák értékesítési ára, és közszolgáltatóként igényelhetı termékdíj  fedezi a begyőjtés, 
szállítás és feldolgozás költségeit. 
A rendszer elınyei:  
 

• Csökken a hulladéklerakóba kerülı mennyiség, minél hatékonyabban szelektálnak a 
háztartások annál nagyobb mértékben, így, hosszútávon csökkenthetı, vagy a jelenlegi 
szinten tartható a szemét szállítási díj a településen. 

• A település teljesíteni tudja az EU elıírásokban szereplı csomagolási hulladék 
visszagyőjtési és hasznosítási irányelveit. 

• A zsákokba kerülı hulladékoknak azon része is hasznosul, amik nem hasznosíthatók 
saját anyagukban, mert azokat a Pannónia-Z Kft leaprítja és póttüzelıanyagot állít elı 
belıle. Jelenleg a Pannónia-Z Kft ilyen póttüzelıanyag gyártásával foglalkozik havi 



300-400 tonna mennyiségben.  Így ezen mennyiségek is hasznosításra kerülnek 
szemben a lerakással. 

A Pannónia-Z kft jelenleg is végez hulladék válogatást beérkezı ipari hulladékain, és 
folyamatban van a Budapest egyes kerületeiben és Szentendre településen a fent leírt módon a 
lakosságtól szelektíven begyőjtött csomagolási hulladék bér feldolgozásának megszervezése, 
is.  
 
A fent leírt modell mőködtetésének feltétele hogy az önkormányzat –kizárólag – a 
csomagolási hulladék szelektív győjtésére a Pannónia-Z Kft-vel közszolgáltatási szerzıdést 
kössön. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A „próbagyőjtés” október 28-án megkezdıdik településünkön. Két szállítás tapasztalatait 
veszik figyelembe, ha a lakók betartják a „szabályokat”, akkor hosszútávon és térítésmentesen 
vállalják a szelektív hulladék győjtését és elszállítását. 
A lakosság a honlapon, szórólapokon és plakátok útján megfelelı módon tájékoztatásra 
került. 
 
Megítélésem szerint a lehetıséggel élni kell. Egyrészt a környezetvédelmi elınyei, másrészt 
anyagi elınyei miatt, hiszen ezáltal csökken a normál rendben győjtött és elszállított 
kommunális szemét mennyisége. 
 
 
 
Mindezek alapján lérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
 
Alsónémedi  Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Pannónia-
Z Kft. szelektív hulladékgyőjtésre vonatkozó ajánlatát és azt elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt tartalmú közszolgáltatói szerzıdés 
aláírására. 
 
Határid ı: értelemszerő                        
Felelıs: polgármester 
Kapják: Pannónia-Z Kft. 
    Pénzügyi iroda (szerzıdés nyilvántartás) 
 
Alsónémedi, 2011. október 11. 
 
 
       Vincze József  
        polgármester 
    
Az elıterjesztés törvényes! 
 
 
   Dr. Percze Tünde 



         Jegyzı  


