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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos fejlemények, döntések

Az elıterjesztést készítette:

Kasnyikné Földházi Tünde
vezetı tanácsos
Önkormányzati Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenırzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı

dr. Balogh László sk.
jegyzı
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Elıterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos fejlemények, döntések

Üi.sz.: I/70/56/2013.

Tisztelt Képviselı-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület)
146/2013. (IX. 12.) határozatával felhatalmazott, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatási
szerzıdés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindítsam és a szükséges
intézkedéseket megtegyem. A Képviselı-testület 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésén
döntött az ajánlatot benyújtó közbeszerzési tanácsadó cég kiválasztásáról. A Képviselıtestület 153/2013. (IX. 26.) határozatával a Darázs és Társai Ügyvédi Iroda bruttó 1. 143.
000.- Ft. összegő ajánlatát fogadta el és egyben felhatalmazott a céggel történı megbízási
szerzıdés megkötésére.
Törvényi elıírás szerint a közszolgáltató kiválasztása közbeszerzési eljárás útján történik,
ugyanakkor a közbeszerzési eljárás végkimenetele nem jósolható meg elıre. Abban az
esetben, ha nem érkezik érvényes ajánlat, az eljárást eredménytelennek kell tekinteni.
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak értelmében a nyertes
ajánlattevınek legkésıbb a közszolgáltatási szerzıdés hatálybalépésekor a következı
feltételekkel kell rendelkeznie:
a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkezı és megfelelı
mőszaki állapotban levı jármővekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint
olyan - tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levı - telephellyel, amely alkalmas a
közszolgáltatás végzéséhez szükséges jármővek, gépek, berendezések és eszközök tárolására,
tisztítására, fertıtlenítésére és mőszaki ellenırzésére;
b) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni
szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen bekövetkezı környezeti károk
azonnali beavatkozást igénylı elhárításához szükségesek;
c) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a vonatkozó jogszabályok
elıírásainak megfelelıen képzett - szakemberrel;
d)
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
engedéllyel
és
az
Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) által kiállított minısítı okirattal.

Az OHÜ honlapjáról 2013. október 24-én lekérdezett információk értelmében az alábbi cégek
rendelkeznek minısítéssel:
1. Fıvárosi Közterület-fenntartó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság
1081 Budapest, Alföldi u. 7. Minısítési kategória: C/III.
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Minısítést kapta: 2013-09-16
2. Kisújszállási Városgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság
5310 Kisújszállás, Kossuth Lajos út 74.
Minısítési kategória C/I.
Minısítést kapta: 2013-09-30
3. KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft.
8500 Pápa, Anna tér 10. Minısítési kategória: A/II.
Minısítést kapta: 2013-08-30
4. PARKOM Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság
9737 Bük, Jókai u. 24. Minısítési kategória: B/I.
Minısítést kapta: 2013-10-01
5. Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság
5350 Tiszafüred, Húszöles út 149. Minısítési kategória: C/I.
Minısítést kapta: 2013-09-23
6. SZADA NOVA Településfejlesztési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelısségő Társaság
2111 Szada, Dózsa György út 88. Minısítési kategória: A/I.
Minısítést kapta: 2013-10-11
7. Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság
5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc u. 12. Minısítési kategória: B/I.
Minısítést kapta: 2013-10-01
8. „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság
8200 Veszprém, Házgyári út. 1. Minısítési kategória: B/I.
Minısítést kapta: 2013-09-30

Tudjuk, hogy 2014. január 01-jétıl közszolgáltató az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedéllyel rendelkezı és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minısítésérıl
szóló törvény szerint minısített nonprofit gazdasági társaság lehet, amely a települési
önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés alapján
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.
Mint, ahogy korábban is tájékoztatást kapott már a T. Képviselı-testület, ebben a témakörben
folyamatosan igyekszünk informálódni, lehetıségeket keresünk a közszolgáltató
kiválasztására. Tárgyalások folytak az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel,
levélben megkerestük a Kecskeméti Városgazdasági Kft-t, aki kapacitás hiányában nem nyújt
be pályázatot. A nyár folyamán megkerestük Rudics Ákost is, az Izsák-Kom Térségi
Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatóját, mint a hulladékgazdálkodás területén
jelentıs tapasztalattal rendelkezı szakembert, hogy ı hogyan látja a jelenlegi helyzetet.
A legutóbbi képviselı-testületi döntést követıen, - melyben közbeszerzési tanácsadó céget
választott a testület -, keresett meg Rudics Ákos az Izsák-Kom Kft.-hez történı csatlakozás
lehetıségével. Az Izsák-Kom Kft. 2002-ben alapított, 18 települési önkormányzat
tulajdonában álló cég, mely gazdaságilag jól mőködik.
2013. október 03-án megkeresés tárgyában fordultam Izsák Város Polgármesteréhez, Mondok
József Úrhoz, tájékoztatást kérvén arra vonatkozóan, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata
milyen feltételekkel tudna az Izsák-Kom Kft-vel együttmőködni és szerzıdést kötni.
A megkeresés az elıterjesztés 1. mellékletét képezi.
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2013. október 16-ára az Izsák-Kom Kft. egyeztetı megbeszélésre invitálta a térségi
önkormányzatok vezetıit. A 2014. évi hulladékkezelési közszolgáltatás zavartalan ellátásának
közös érdekében tartott megbeszélésen részt vett többek között Szentkirály, Ballószög,
Kerekegyháza, Ladánybene, Jakabszállás és Felsılajos polgármestere.
A gazdasági társaság ügyvezetıje elmondta, hogy a hulladékbeszállításban Apostag,
Dunaegyháza és Dunavecse települések kezdetektıl nem vesznek részt. Ezért az érintett
önkormányzatok részére a fent említett önkormányzati tulajdoni részekbıl a taggyőlés által
meghatározott összegért lehetıség nyílik tulajdoni rész vásárlására.
Amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonosi hányaddal rendelkezik az IzsákKom Kft.-ben, nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia. A megbeszélésen elhangzottak
értelmében az Izsák-Kom Kft., mint közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást a jelen
feltételekkel, változatlan formában kívánja ellátni. Az Izsák-Kom Kft. ügyvezetı
igazgatójának nyilatkozata az elıterjesztés 2. mellékletét képezi. A nyilatkozatból kitőnik,
hogy a cég legkésıbb 2013. december 31-ig beszerzi a közszolgáltatás ellátásához szükséges
dokumentumokat és a közszolgáltatási tevékenységet 2014. január 1-tıl el tudja látni.
Az átmeneti idıszakra vonatkozóan, vagyis 2013. december 14-tıl 2013. december 31-ig a
közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a Saubermacher Kft-vel elızetesen
tárgyaltam, akik hajlandók a közszolgáltatást az év végéig ellátni.

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselı-testület elé:

I. Határozat-tervezet
…. /2013. (….) ÖH.
146/2013. (IX. 12.) és 153/2013. (IX. 26.) határozatok visszavonása
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete visszavonja a
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
lefolytatására vonatkozó 146/2013. (IX. 12.) határozatát és a közbeszerzési tanácsadó
céggel történı szerzıdéskötéssel kapcsolatban hozott 153/2013. (IX. 26.) határozatát.
Határidı: 2013. október 31.
Felelıs: Képviselı-testület
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II. Határozat-tervezet
…. /2013. (….) ÖH.
Csatlakozási szándék kinyilvánítása
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni
kíván az Izsák-Kom Kft-hez.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Lajosmizse Város
Polgármesterét az 1) pontban foglaltak érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2013. október 31.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester

III. Határozat-tervezet
…. /2013. (….) ÖH.
Hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos ellátásával kapcsolatos intézkedés
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékkezelési
közszolgáltatás folyamatos, zavartalan ellátása érdekében felkéri Lajosmizse Város
Polgármesterét, hogy tárgyalást kezdeményezzen jelen közszolgáltatóval a
közszolgáltatási szerzıdés felmondásának lejártát (2013. december 14.) követıen
2013. december 31-ig történı közszolgáltatás biztosítása céljából.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Lajosmizse
Város Polgármesterét az átmeneti idıre vonatkozó szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2013. október 31.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester

Lajosmizse, 2013. október 24.
Basky András sk.
polgármester
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Elıterjesztés 1. melléklete
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Elıterjesztés 2. melléklete
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