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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2012. szeptember 20-ai ülésére 
a kommunális szilárdhulladék-gazdálkodás közszolgáltatójának kiválasztási 

lehetőségeiről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata és a Békés-Manifest Kht. között a települési szilárd 
hulladék begyűjtés, szállítás és hulladék ártalmatlanításra létrejött közszolgáltatási szerződés 
2013. március 31-én lejár. 
 
Az önkormányzat képviselő-testületének közbeszerzési eljárás során gondoskodni kell az új 
közszolgáltató kiválasztásáról.  
 
Az új közszolgáltató kiválasztását jelentősen befolyásolja a parlament előtt jelenleg tárgyalási 
szakaszban lévő „A hulladékokról” szóló törvényjavaslat elfogadása, illetve az új törvény 
megalkotása. 
A hulladékgazdálkodást és közszolgáltatást az új törvény jelentős mértékben új alapokra 
helyezi. 
A Javaslat megteremti az Irányelv által kibővített hulladékhierarchia rendszerét, amely előírja, 
hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek gyakorlása során meghatározott elsőbbségi 
sorrendet kell biztosítani. Az elsődleges cél mindig a hulladék képződésének megelőzése, 
azonban ha ez nem megvalósítható, akkor a lehető legtöbb hulladék esetében kell alkalmazni 
az újrahasználat és az újrafeldolgozás lehetővé tételét annak érdekében, hogy a 
hulladéklerakókba kevesebb hulladék kerüljön. Környezetvédelmi szempontból a 
hulladéklerakón való elhelyezés a legrosszabb alternatíva, tekintettel arra, hogy ez 
hosszútávon környezetvédelmi problémát jelent, másodsorban pedig az erőforrások 
elvesztéséhez vezet. A hulladékhierarchiát az irányelv értelmében nem kell merev szabálynak 
tekinteni, mivel a különböző hulladékkezelési módszereknek különböző környezeti hatásai 
lehetnek. Az újrafeldolgozást és a hasznosítást előtérbe helyező társadalom felé való 
elmozdulás ugyanakkor a hierarchiában felfelé történő mozgást jelent; távolodást a 
hulladéklerakástól és közeledést az újrafeldolgozáshoz. 
A Javaslat rendelkezik a hulladékstátusz megszűnésének eseteiről is, előírva azokat a 
feltételeket, amelyek teljesülése esetén az anyag vagy tárgy hulladékstátusza megszűnik, és 
így elhagyhatja a hulladékkört. A fenti célkitűzéseket az is elősegíti, hogy az Irányelv 
előírásai révén a jogszabály a hulladékképződés megelőzése, valamint a képződő hulladék 
mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében 6 évre szóló Nemzeti Megelőzési 
Program kidolgozását írja elő 2013. december 12-ig. 
 
Az újdonságnak számító rendelkezések egy része határidőhöz kötött feladatokat tartalmaz. 
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2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell felállítani az üveg-, fém-, műanyag- és 
papírhulladék esetében. A háztartásokból származó üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék 
újrahasználatra történő előkészítésének és újrafeldolgozásának mértékét 50%-ra, a nem 
veszélyes építési-bontási hulladék újrahasználatra történő előkészítését, újrafeldolgozását és 
egyéb, anyagában történő hasznosítását pedig 70%-ra kell növelni 2020-ig. A települési 
hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget pedig az 
1995-ben országos szinten képződött – a települési hulladék részét képező – biológiailag 
lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra kell csökkenteni. 
A szelektívhulladék gyűjtésben már élen járunk, mivel már két éve a lakosság megelégedésére 
jól működik a közszolgáltatás városunkban és a folyamatos fejlesztése a törvényi előírásoknak 
megfelelően is történik.  
2013. január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása állami szervezésbe 
kerül. A közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amelyben az állam, illetve a 
települési önkormányzat a tulajdonosok szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján 
egyedül rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők 
és a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja. 
 
A hulladékgazdálkodási hatósági tevékenységre vonatkozó szabályok, továbbá a 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek új rendelkezésekkel egészülnek ki, 
elősegítve ezzel a hulladék sorsának átláthatóvá tételét, nyomon követhetőségét egészen a 
képződéstől a kezelésig. A Javaslat a hulladéklerakók vonatkozásában bevezeti a 
hulladéklerakási járulék fizetésének kötelezettségét, és szigorúbb szabályokat határoz meg a 
hulladék jogtalan elhelyezésére, elhagyására vonatkozóan. 
 
A törvénytervezet 30. §-tól 34. §-ig szabályozzák az önkormányzatra vonatkozó 
rendelkezéseket az alábbiak szerint: 
 

„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó általános szabályok 
18. Az államra és a  települési önkormányzatra vonatkozó szabályok 

 
30. § 

(1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervezi és fenntartja. 
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: 
a) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő eszközben gyűjtött és a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési hulladék elszállítására, kezelésére – ide értve a 
háztartásban képződő biohulladék elszállítását és kezelését is –, 
b) a nagydarabos települési hulladék (lom) elszállítására, kezelésére, 
c) a közterületen elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére, 
d) hulladékgyűjtő sziget és hulladékgyűjtő udvar létesítésére, üzemeltetésére, továbbá a 
hulladék hulladékgyűjtő szigetről, illetve hulladékgyűjtő udvarból történő elszállítására, 
kezelésére, valamint  
e) a települési hulladék kezelésére alkalmas hulladékkezelő létesítmény létesítésére és 
üzemeltetésére terjed ki. 
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (2) bekezdés szerinti egyes elemei egymással 
összhangban külön-külön is megszervezhetők és elláthatók, ha az érintett településen a 
közszolgáltatás ellátása másként nem biztosítható. 
(4) Az állam hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit az állam 
nevében eljáró Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) szervezi. 
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31. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja 
meg: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, továbbá annak a közigazgatási területnek a 
határait, amelyen belül a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
rendszeresen ellátni köteles; 
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a  közszolgáltató és 
az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit; 
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj 
legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a 
szolgáltatás ingyenességének eseteit; 
f) az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos 
szabályokat; 
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
(2) A lakosság tájékoztatása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
közzétételéről az OHÜ a honlapján, a települési önkormányzat a helyben szokásos módon 
gondoskodik. 
„32. § (1) A települési önkormányzat az OHÜ által előzetesen kiválasztott, illetve minősített 
közszolgáltatóval köt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására szerződést. 
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval legfeljebb 8 évre 
köthető meg. 
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig az állam biztosítja a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását. 
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése kizárólag törvényben vagy 

kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, vagy korlátozható.” 

 
A fenti törvényi rendelkezések alapján tehát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az állam 
szervezi és a települési önkormányzat biztosítja. A közszolgáltatót az önkormányzat választja 
ki, aki csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amelyben az állam, illetve a települési 
önkormányzat többségi tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezhet. 
 
A szomszéd településen Bucsa községben működik az önkormányzat egyszemélyes kft-je, a 
BUCSA-ÉP KFT., melynek fő feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás. Pályázat útján 
nyert az önkormányzat hulladékszállító járművet és hulladéktartó edényeket, így a 
hulladékgyűjtést és szállítást tudja végezni a településen. A hulladék ártalmatlanítására a 
Karcag városban engedéllyel rendelkező hulladéklerakó teleppel kötöttek szerződést, mely 
meghosszabbítható és bővíthető városunkra is. A hulladéklerakó a karcagi önkormányzat által 
létrehozott egyszemélyes kft., a Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és 
Szolgáltató KFT kezelésében működik.  
Előzetes tárgyalást folytattam, mely alapján meg kellene oldani, hogy a városunkba 
kihelyezett hulladékszállító edényeket  a jelenlegi szolgáltatótól kedvezményes áron 
vásároljuk meg, vagy pályázati forrásból oldjuk meg a beszerzését és ezt a vagyon 
apportálhatnánk a bucsai kft-be, mellyel 50 % tulajdoni hányadot szerezhetnénk.  
 
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy a 
BUCSA-ÉP KFT-be Füzesgyarmat Város Önkormányzat szerezzen 50 % tulajdoni hányadot 
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és dolgozzuk ki annak feltételét, hogy a közszolgáltatást közös összefogással milyen 
feltétellel tudnánk a jövőben működtetni.  
Amennyiben ez a működési forma kedvező jövőt mutat a kidolgozást követően, a 
közszolgáltató kiválasztására nem kell közbeszerzési eljárást kiírni, mivel az önkormányzatok 
egy személyben hozzák létre.  
Kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni:  
 
HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalást a karcagi és bucsai önkormányzattal a közszolgáltatás jövőbeni közös 
működtetésére vonatkozóan úgy, hogy a gyűjtésre és szállításra a BUCSA-ÉP KFT-ben 50 % 
tulajdonjogot szerezhessünk, míg a hulladék befogadására és ártalmatlanítására vonatkozóan a 
karcagi önkormányzat együttműködési szándéknyilatkozatát szerezze be. 
 
Vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatáshoz 2013. április 1-
től a jelenlegi közszolgáltatótól kedvezményes áron megvásárolhatók-e a hulladékgyűjtő 
edények, vagy pályázat útján van-e a beszerzésre lehetőség. 
 
A tárgyalás eredményéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztassa.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. október 30.  
 
 
Füzesgyarmat, 2012. szeptember 13. 
 
 
 
 
 
                                     Bere Károly  
               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


