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Elıterjesztés 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. február 26-i rendkívüli ülésére 
 

 
 

Tárgy: Elıterjesztés a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban 
 

Ü.sz.: II./27/10/2013. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Felsılajos Község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék győjtését, szállítását, 
ártalmatlanító telepen történı elhelyezését jelenleg a Saubermacher-Magyarország Kft. 
(továbbiakban: Közszolgáltató) végzi. A Közszolgáltatóval határozott idıre kötött 
közszolgáltatási szerzıdés 2013. március 31-én lejár. Ezzel az idıponttal a díjfizetési idıszak 
is egybeesik, azaz 2013. április 1-tıl új díjfizetési idıszak kezdıdik. 
Ezzel a témakörrel T. Képviselı-testület a 2013. február 1-jei ülésén már találkozott. Akkor 
részletesen bemutatásra került a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásához kapcsolódó 
jogszabályi háttér.  
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2/2013. (II.01.) határozatában úgy 
döntött, hogy a települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 
irányuló közszolgáltatási szerzıdés megkötésének érdekében az elfogadott ajánlattételi 
felhívásban szereplı tartalommal 3 cégtıl (Hírös Hulladékgazdálkodási Kft., A.S.A. 
Magyarország Kft. és a Saubermacher-Magyarország Kft.) kér be ajánlatot, egyúttal 
felhatalmazást adott a polgármester részére, hogy a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást 
nyújtó céggel megkösse a közszolgáltatási szerzıdést. 
 
Az ajánlatkérı levelek idıben kiküldésre kerültek, azokat a gazdálkodó szervezetek igazoltan 
átvették. Az ajánlatok beérkezési határideje 2013. február 21., 13 óra volt. A rendelkezésre 
álló határidın belül egy ajánlat sem érkezett be.  
2013. február 13-án egy rövid tájékoztató levelet küldött a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft., 
miszerint társaságuknak nem áll módjában közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló 
ajánlattételi felhívásra ajánlatot adni. 
 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 33. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy a települési önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását a 
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási szerzıdés útján biztosítja. 
A kialakult helyzet megoldására választ a Ht. 90. § (8) és (9) bekezdései adnak, melyek 
értelmében: 

„90. § (8) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést a települési önkormányzat a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezı gazdálkodó szervezettel 
legkésıbb 2013. december 31-ig megköti, kivéve, ha az e törvény hatálybalépésekor mőködı 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetnek a települési 
önkormányzattal érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdése van, és a 
közszolgáltatóra vonatkozó e törvényben meghatározott valamennyi feltételt teljesíti. 
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90. § (9) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés (8) bekezdés szerinti 
megkötéséig a törvény hatálybalépésekor mőködı hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
ellátó gazdálkodó szervezet a települési önkormányzattal - az e törvény hatálybalépését 
megelızıen - megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdésben foglaltaknak 
megfelelıen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról gondoskodik.” 
 
Fentiek értelmében az önkormányzatnak lehetısége van 2013. december 31-ig 
meghosszabbítani a jelen közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerzıdést a Ht.-ben rögzített 
feltételekkel (Ht. 91. § (2) bekezdés alapján „A 88. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató - a (3), (4) és (6) 
bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz 
képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékő díjat alkalmazhat.”)  és természetesen 
amennyiben a jelen közszolgáltató partner benne. 
 
 
Kérem, T. Képviselı-testületet, hogy a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 
2013. április 1-tıl történı zökkenımentes és folyamatos biztosítása érdekében engedélyezze 
részemre a szolgáltatóval történı további egyeztetések megtételét és a közszolgáltatási 
szerzıdés aláírását. 
 
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület 
elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 
 ….../2013. (……) ÖH.  
Egyeztetések folytatása települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés 
megkötése céljából 
 

Határozat 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Felsılajos Község 
Polgármesterét, hogy tárgyalásokat folytasson a Saubermacher-Magyarország Kft-vel annak 
érdekében, hogy a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2013. április 1. napjától 
is folyamatosan biztosított legyen a településen, és felhatalmazza arra is, hogy ennek 
érdekében megkösse a közszolgáltatási szerzıdést maximum 2013. december 31. napjáig. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. február 26. 
 
Felsılajos, 2013. február 25. 
 
 Juhász Gyula sk. 
 polgármester 


