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ELŐTERJESZTÉS
közterületen történő használt sütőolaj gyűjtésével kapcsolatos döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A háztartásokban keletkező használt sütőolaj és sütőzsiradék a környezetbe jutva rendkívül káros hatást fejt
ki,  az anyag a lefolyókba kerül,  ahol egy része lerakódik a csatornahálózatban, hosszabb távon dugulást
okozva. Az élővizekbe kerülve szétterül a vízfelületen, ezáltal gátolja a víz oxigénellátását, akadályozva a
vízi élőlények anyagcsere-folyamatait és rontva életfeltételeiket. Egyetlen liter használt sütőolaj egymillió
liter ivóvizet tesz fogyasztásra alkalmatlanná. A talajba kerülve súlyosan károsítja a talajflórát, terméketlenné
téve a talajt.
A  használt  sütőolaj  és  sütőzsiradék  megfelelően,  biztonságosan  történő  gyűjtése  fontos  feladatunk  a
környezetünk és az egészségünk megóvása érdekében, az önkormányzat ehhez kíván lehetőséget biztosítani
a lakosság számára közterületi gyűjtőpontok kialakításával.

A H-bio Kft.  (székhely:  9025 Győr,  Bécsi  út  14.)  és a CseppetSem! Program keretében a Biotrans Kft.
(székhely:  2045  Törökbálint,  külterület  0152/12.)  is  megkereste  az  önkormányzatot  és  ajánlatot  tett  a
használt sütőolaj begyűjtésére vonatkozóan gyűjtőpont kialakításával.

A H-bio Kft. használt sütőolaj begyűjtéssel foglalkozik 10 éve. A cég felel a tárolókért, azok tisztaságáért,
illetve a rendezett  környezetért.  Hosszú távon kívánnak jelen lenni  a településen,  ezért  érdekük,  hogy a
gyűjtőpontok  mindenki  számára  megelégedéssel  működjenek.  Elképzelésük  szerint  egy  hat  hónapos
próbaidőszak megfelelő képet tud adni a gyűjtők működéséről. A gyűjtőedény egy zárt konténer benne egy
240 literes hulladékgyűjtő edénnyel. A projekt teljes költségét a H-bio Kft. állja.

A Biotrans Kft. 16 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, a CseppetSem! Program keretében 2020 őszétől
eddig 1109 településen több, mint 2000 gyűjtőpontot telepített. A cég a városban próbajelleggel egy 800
literes  gyűjtőedényt  javasol  a  várható  forgalom  miatt,  mely  közterületen  hatékonyan  és  biztonságosan
üzemeltethető. A cég a kihelyezett gyűjtőedényben elhelyezett sütőolaj minden kilogrammja után 25 forint
támogatást nyújt.
A Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a Grassalkovich Antal Szakképző Iskola már csatlakozott a
programhoz.

Javaslom a két cég bevonásával egy féléves tesztüzem lebonyolítását megállapodás keretében, amely során
tapasztalatot  gyűjthetünk a  lakosságnak  a  közterületen  történő használt  sütőolaj  gyűjtésével  kapcsolatos
véleményéről, a gyűjtőpontok kihasználtságáról, valamint arról, hogy melyik cég biztosít optimálisabb és
biztonságosabb feltételeket.

A tesztüzem helyszínének a Batthyány utcában található üveghulladék-gyűjtő szigetet javaslom a két cég
részéről  egy-egy darab gyűjtőedény kihelyezésére,  a  helyszín térfigyelő kamerával  történő megfigyelése
megoldott.

Hatvan  város  közigazgatási  területén  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  feladatokat  a  Szelektív
Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.) látja el a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás  Fejlesztése  Társulással  (székhely:  3011  Heréd,  Rákóczi  Ferenc  út  39.)  megkötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján.
A Szelektív  Nonprofit  Kft.  az  alábbiakról  tájékoztatta  az  önkormányzatot  a  lakossági  használt  sütőolaj
gyűjtésével kapcsolatosan:
„A  települési  Önkormányzat,  illetve  települési  önkormányzati  Társulás,  mint  ellátásért  felelős,  feladata
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (…) szerint  a
hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  feladatok  ellátása,  melyet  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.
törvény  (a  továbbiakban:  Ht.)  33.  §  (1)  szerinti  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés  útján
biztosít.



A  lakossági  használt  sütőolaj,  mint  háztartási  hulladék  gyűjtése  a  Ht.  42.  §  (1)  értelmében  a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozik. Ebből adódóan a közszolgáltató feladata ezen frakció
elkülönített gyűjtése, mely tevékenységbe a Ht. 41. § (3) bekezdése alapján alvállalkozóként bevonhat más
nonprofit gazdasági társaságot.
A fentiek és a 246/2014. (IX. 29.)-es számú, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló Korm.  rendelet alapján a lakosságnál képződő használt étolaj és zsír
gyűjtésére  szolgáló  edényt,  közterületi-használati  engedély  birtokában  csak  közszolgáltató  helyezhet  ki
közterületen.
A begyűjtött  lakosságnál  képződő  használt  étolaj  és  zsír  a  közszolgáltatói,  vagy  a  megbízásából  eljáró
alvállalkozói birtokbavétellel, a Ht. 31.§ (2a) pontja értelmében a Koordináló szerv tulajdonába kerül, így
ennek esetleges értékesítésének árbevétele az NHKV Zrt.-t illeti meg.”
A Szelektív  Nonprofit Kft. tájékoztatta az önkormányzatot továbbá arról, hogy Hatvan város területére is
megkötésre került az adásvételi keretszerződés a H-bio Kft.-vel és a Biotrans Kft.-vel a lakosságnál képződő
használt sütőolaj és sütőzsír átvételére vonatkozóan.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi hatá-
rozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati     javaslat:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a  H-bio Kft. (székhely:
9025  Győr,  Bécsi  út  14.)  használt  sütőolaj  és  sütőzsír  gyűjtése  céljából  1  db  240  literes  gyűjtőedényt
helyezhessen ki a Hatvan, Batthány utcában található üveghulladék-gyűjtő szigethez legfeljebb 6 hónapra
tesztüzem  jelleggel  azzal,  hogy  a  H-bio  Kft.  gondoskodik  az  összegyűlt  használt  sütőolaj  és  sütőzsír
megfelelő gyakorisággal történő elszállításáról,  vállalja a gyűjtőkonténer és környezetének tisztán tartását,
valamint az esetleges károkért felelősséget vállal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges egyeztetések lefolytatására és a
megállapodás megkötésére.

Határidő: 2022. március 31. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2  . Határozati     javaslat:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a CseppetSem! Program
keretében a  Biotrans Kft.  (székhely:  2045 Törökbálint,  külterület  0152/12.)  használt  sütőolaj  és sütőzsír
gyűjtése  céljából  1  db  800  literes gyűjtőedényt  helyezhessen  ki  a  Hatvan,  Batthány  utcában  található
üveghulladék-gyűjtő  szigethez  legfeljebb  6  hónapra  tesztüzem  jelleggel  azzal,  hogy  a  Biotrans  Kft.
gondoskodik  az  összegyűlt  használt  sütőolaj  és  sütőzsír  megfelelő gyakorisággal  történő elszállításáról,
vállalja a gyűjtőkonténer és környezetének tisztán tartását, valamint az esetleges károkért felelősséget vállal.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges egyeztetések lefolytatására és a
megállapodás megkötésére.

Határidő: 2022. március 31. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. február 15.

Horváth Richárd
polgármester
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