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Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének 

(a továbbiakban: Rendelet) 27. § (4) és (6) bekezdései alapján a fás szárú növények 

metszéséből keletkező hulladékot, legfeljebb 1 m hosszra összevágva, kévébe kötegelve kell 

gyűjteni, amely kötegeket a közszolgáltató évente két alkalommal a közgyűlés 

városüzemeltetési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága által előzetesen 

meghatározott időpontokban szállítja el. 

 

A bizottság 2016. március 22-én megtartott ülésén hozott 27/2016. (III. 22.) VVB. sz. 

határozatának 2. pontjában a fás szárú növények metszéséből keletkező komposztálható 

hulladék szállítására vonatkozó gyűjtések időpontjait az I. ütem esetében 2016. április 18-29, 

a II. ütem esetében 2016. november 7-16 közötti időszakban a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés 2016. évi szállítási naptára szerint a komposztálható hulladék szállítására 

kijelölt napokban határozta meg. 

 

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft., mint közszolgáltató 2016. szeptember 20-án 

kelt elektronikus levelében kezdeményezte a II. ütem időpontjának módosítását, és a szállítás 

időpontjára 2016. november 21-30. közötti időszak kijelölését. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53. § (2) bekezdés e) pontja alapján a 

közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtési akcióval kapcsolatos adatokat, információkat az 

ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi, valamint 

a lakosság felé tájékoztatással él.  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és javaslom a módosítás 

elfogadását. 

 

Kecskemét, 2016. október 4. 

 

 

Sipos László 

tanácsnok 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

………/2016.(X. 25.) VVB. számú határozat 

A 2016. II. félévi zöldhulladék gyűjtési akció ütemezése 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

megtárgyalta Sipos László tanácsnok fenti tárgyban készült előterjesztését és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 

1.) A bizottság a 27/2016. (III. 22.) VVB. sz. határozatának 2. pontját akként módosítja, hogy 

a fás szárú növények metszéséből keletkező komposztálható hulladék szállítására vonatkozó 

gyűjtés II. ütemének időpontját 2016. november 7-16. napja helyett a 2016. november 21-30. 

napja közötti időszakban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2016. évi szállítási naptára 

szerint a komposztálható hulladék szállítására kijelölt napokban határozza meg.  

 

 

2.) A bizottság felkéri Sipos László tanácsnokot, hogy a fenti döntéséről tájékoztassa a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó Városgazdasági Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Sipos László tanácsnok 

 


