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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A települési szilárd hulladékkezelés témakörében az alábbi tájékoztatást kívánom adni: 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdése 
alapján a települési önkormányzat kötelezıen ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál 
keletkezı települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és tart fenn. 
Felsılajos Község Önkormányzata – 48 településsel együtt - 2001-ben belépett a Duna-Tisza-közi 
Nagytérség regionális települési szilárdhulladék kezelésének megoldására létrehozott konzorciumba. 
Mivel a konzorcium ekkor még szolgáltatni nem tudott, így Felsılajosnak is kötelezı volt a 
hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése, amire Lajosmizsével közösen írt ki pályázatot. A 
közszolgáltató (jogutódlásokat követıen) 2011. december 31-ig a Saubermacher Magyarország Kft. A 
Saubermacher Magyarország Kft.-vel érvényben lévı közszolgáltatási szerzıdés alapján a 
közszolgáltató a települési szilárd hulladékot az Önkormányzat Képviselı-testülete által rendeletben 
kijelölt hulladéklerakó telepre köteles szállítani. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-
testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) rendeletének 9. § (1) 
bekezdése szerint települési szilárd hulladékot kizárólag a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó 
helyen lehet elhelyezni. A konzorcium által ISPA pályázat keretén belül Cegléd 0411. és 0412 hrsz. 
alatt idıközben megvalósult létesítmények, gépek és eszközök üzemeltetésére kiírt közbeszerzési 
eljárást az Alföld Konzorcium (melynek tagja a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.) nyerte el, aki arra 
kéri Felsılajos Község Önkormányzatát, hogy legkésıbb 2010. december 31-ig helyi rendeletben 
állapítsuk meg a Hírös Kft. közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát, valamint az általa 
megadott hulladékkezelési díjat. A konzorcium gesztora Cegléd Város Önkormányzata. 
 
A szerzıdés értelmében a felmondáshoz a társult önkormányzatok mindegyikének minısített 
többséggel meghozott hozzájárulása szükséges. 2005-ben erre kísérletet is tett Felsılajos, de nem járt 
sikerrel. 
 
Felsılajos Község Önkormányzata a konzorciumi szerzıdés aláírását követıen fizetési 
kötelezettségeinek nem tett eleget. Az így felhalmozódott tartozás jelenleg 2.683.713 Ft, melybıl 
beruházási tartozás 2.208.523 Ft, tervezési szakasz pénzeszköz 421.785 Ft, és mőködési célú 
pénzeszköz 53.405 Ft. Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd tájékoztatott, hogy a fennálló követelés 
jogos. 
 
Felsılajos az érvényben lévı szerzıdés alapján jelenleg is a Duna-Tisza-közi Nagytérségi regionális 
hulladékgazdálkodási konzorcium tagja, és 0,3 %-ban annak tulajdonosa. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselı társaimat, hogy a fennálló problémára megoldást kell találnunk. 
 
 
Felsılajos, 2010. december 7. 

 
Juhász Gyula sk. 

               polgármester 
 


