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Tisztelt Képviselı-testület! 
  
 
2013. 06. 27-i testületi ülésen tájékoztatást adtam a hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés 
felmondásáról és a kialakult helyzetrıl. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) foglaltak alapján tudjuk, 
hogy 2014. január 1-jétıl közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely 

a) az állam vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás többségi 
tulajdonában van, és nonprofit jelleggel mőködik, 

b) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik, 
c) az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kiadott minısítı okirattal 

rendelkezik, és 
d) mindezen feltételek teljesítését követıen közszolgáltatási szerzıdést kötött a települési 

önkormányzattal. 
 
A fenti kritériumoknak határidıre megfelelı közszolgáltató kiválasztására az önkormányzatnak a Ht. 
33. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia és 
legkésıbb 2013. december 14-ig közszolgáltatási szerzıdést kell kötnie a közszolgáltatás 
folyamatos biztosítása érdekében. 
 
2013. júliusban megkerestem a Kecskeméti Városgazdasági Kft. ügyvezetıjét, és a települési 
hulladékgazdálkodási helyzetet ismertetve, rákérdeztem, hogy amennyiben Lajosmizse Város 
Önkormányzata közbeszerzési eljárást indít, kívánnak-e azon részt venni és tudnak-e pályázatot 
benyújtani a közszolgáltatás ellátására? Az ügyvezetı válaszlevelében leírta, hogy társaságuk 
kapacitás hiányában nem tudja ellátni Lajosmizse Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatait, így nem áll módjukban pályázatot benyújtani.  
2013. augusztusban levélben fordultam a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelıs 
Államtitkárság, Dr. Illés Zoltán Környezetügyért Felelıs Államtitkár Úrhoz és beszámoltam a 
hulladékgazdálkodás területén kialakult helyzetrıl. Megkérdeztem, hogy mit tehet abban az esetben az 
önkormányzat, ha nem érkezik érvényes pályázat a közszolgáltatás ellátására. A Környezetügyért 
Felelıs Államtitkár Úrhoz intézett levelem az elıterjesztés 1. mellékletét képezi. Az Államtitkár Úr 
válaszlevelében kéri, hogy az önkormányzat továbbra is tegyen eleget a Ht.-ben elıírt 
rendelkezéseknek és a közszolgáltatás ellátása érdekében kezdje meg a kiválasztási eljárást. A 
válaszlevél az elıterjesztés 2. mellékletben olvasható.  
 
2013. júliusában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelent a KEOP-1.1.1/C/13- 
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 
korszerősítése címő pályázati kiírás, melyrıl a T. Képviselı-társak is hallhattak. Ebben a pályázati 
kiírásban településünk nem tudott pályázatot benyújtani, mert a támogatható szakmai tevékenységek 
köre közt a már meglévı települési hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése, illetve 
korszerősítése eszközbeszerzések és/ vagy informatikai fejlesztések révén, továbbá 
eszközbeszerzések a közszolgáltatás átalakulása miatt kiesı kapacitások helyettesítésére szerepeltek. 
A hulladékgazdálkodással kapcsolatban új jogszabályi elıírások jelentek meg a nyári idıszak alatt,  
többek közt 2013. 07. 21-étıl hatályos „Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggı 



törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény, továbbiakban: tv.)”, melynek 1. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy „ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátását a Ht. 33-34. §-ában foglaltak szerint nem biztosítja vagy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás a Ht. 33-34. §-ában meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a 
Ht. szabályait a tv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.” 
A tv. 1. § (2)-(3) bekezdése alapján a települési önkormányzat a tv. „1. § (1) bekezdésben 
meghatározott körülmény bekövetkezésérıl haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja a 
kormányrendeletben kijelölt állami szervet. Az állami szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ideiglenes ellátására (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást 
követı 15 napon belül hatósági eljárás keretében közérdekő szolgáltatót jelöl ki a 
hulladékgazdálkodási engedéllyel, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel 
rendelkezı szolgáltatók közül. A közérdekő szolgáltató a szolgáltatást a szolgáltatással érintett 
területre irányadó közszolgáltatási díj fejében köteles elvégezni.” 
A tv. 2. §-a értelmében ha „az egészségügyi államigazgatási szerv határozattal megállapítja, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt járványveszély vagy más súlyos 
közegészségügyi kockázat alakult ki, a települési hulladék elszállításának megszervezésérıl és 
elvégzésérıl (továbbiakban: szükségellátás) az állami szerv gondoskodik.”  
A tv. 3. § (6) bekezdése rögzíti, hogy „az ellátásért felelıs települési önkormányzat – az állami 
szerv intézkedésétıl függetlenül – folyamatosan megtesz minden intézkedést a Ht. 33. § (1) 
bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében.” 
A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelölésérıl 
szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben, a tv. 1. §-ában meghatározott közérdekő szolgáltató 
kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására, valamint a tv. 2. §-ában meghatározott 
szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelölték ki. 
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az illetékességi területéhez tartozó települési 
hulladékgazdálkodással összefüggı adatokat 2013. augusztus 7-én soron kívül bekérte.  
 
2013. szeptember 05-én lépett hatályba a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, mely többek között 
leszabályozza a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárást megindító felhívás, illetve dokumentáció szükséges tartalmát és hogy milyen 
feltételekkel kell rendelkeznie a nyertes ajánlattevınek legkésıbb a szerzıdés hatálybalépésekor. 
 
 
Az önkormányzatnak kötelezettsége – a Ht-ben meghatározott feltételek fennállása esetén- 
közbeszerzési eljárás útján hulladékkezelési közszolgáltatót választani, ugyanakkor a hatályos 
elıírásoknak és jogszabályi kritériumoknak (mint például a rezsicsökkentés kapcsán módosult 
díjakon végezhetı szolgáltatás, minısítı okirat beszerzése….stb) jelenleg nem tudnak 
megfelelni a közszolgáltatók.  
Ennek ellenére javaslom a T. Képviselı-testületnek a közbeszerzési eljárás megindítását és 
bízom benne, hogy a közeljövıben a hulladékgazdálkodás területén elırelépések történnek, 
mely az önkormányzati költségvetést kevésbé fogja terhelni. A hulladékgazdálkodás területén 
kialakult új jogi szabályozásra tekintettel javaslom, hogy csak 1 évre írjuk ki a közbeszerzési 
eljárást. Az egy év várható becsült értéke 43 millió forint. 

 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület felé: 
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Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges elıkészítı feladatok elvégzésére, 
például közbeszerzési tanácsadó cégtıl, vállalkozótól árajánlatok bekérésére, stb. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
  
Lajosmizse, 2013. szeptember 10. 
 
 
         Basky András sk. 
         polgármester 
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