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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2012. november 29-i 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 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 törvény módosítás javaslatában 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 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 2012. szeptember 20-i ülésen a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a polgármester 
folytasson tárgyalásokat a Karcagi és Bucsai Önkormányzattal, valamint a Békés Manifest 
KHT-val és a Bihari Hulladékgazdálkodási Társulással a hulladékgazdálkodás jövőbeni közös 
működtetésére vonatkozóan. 
A legközelebbi megoldás a bucsai Önkormányzat által létrehozott egyszemélyes gazdasági 
társasághoz való csatlakozásban látszott a Karcagi Önkormányzat Hulladéklerakójával 
együttműködve. Több tárgyalást is folytattunk a részletek kidolgozására , de a bucsai 
Önkormányzat Polgármestere végül nyilatkozott, hogy a személyi, tárgyi feltételek nem 
állnak úgy rendelkezésre, hogy biztonsággal feltudnák vállalt városunk közszolgáltatását is. 
Így két ajánlatot terjesztünk a Képviselőtestület elé. 
Mindkét szolgáltató folyamatosan figyeli és készül a törvényi változással kapcsolatos 
teendőkre és ennek figyelembevételével tett ajánlatot. Mindketten nyilatkoznak, hogy a 
közszolgáltatás megrendelésének feltétele a gazdasági társaságban való részvétel.  
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A jelenlegi szolgáltatónk a Békés-Manifest Kht. 250 ezer Ft-os üzletrész vásárlását ajánlja,  
míg a Bihari Hulladékgazdálkodási Társuláshoz ( amely a közszolgáltatás ellátására létrejött 
önkormányzati társulás ) egy csatlakozási szándékot kell csak bejelenteni és , ha ezt a társulás 
elfogadja a közszolgáltatást már csak meg kell rendelni , nem kell közbeszerzési eljárást 
lefolytatni.  
A kérdés az, hogy a rendelkezésre álló anyagokból és adatokból tud-e dönteni a 
Képviselőtestület, hogy üzletrészt vásároljon vagy csatlakozzon egy önkormányzati 
társuláshoz. 
Az előterjesztéshez csatoljuk a jelenlegi szolgáltatóval 2012. évre kialkudott és az 
Önkormányzat rendeletében megállapított díjakat, melyet összevethetünk a Bihari 
Hulladékgazdálkodási Kft díjaival, de nem ugyanazon szolgáltatásra vonatkoznak, hiszen a 
mi szolgáltatónk nem a heti ürítéssel dolgozik és ezt az évek során azért nem változtatta meg 
a Képviselőtestület, mert mindig fenyegetett bennünket az ezzel járó aránytalanul magas 
díjemelés.  
Várható , hogy 1-2 év múlva  a szolgáltatási díjakat ugyanúgy nem az önkormányzat állapítja 
meg, mint az ivóvíz és szennyvíz díjat is , de addig is nagyon fontos szempont, hogy a 
lakosság terhei ne emelkedjenek. A kommunális hulladék szállítás díjához 2011-ig az 
önkormányzat folyamatosa hozzájárult, kompenzációt fizetett a szolgáltatónak . 
A döntés segítése érdekében kértük a jelenlegi szolgáltatót, hogy tegyen ajánlatot a heti ürítés 
esetére igényelt szolgáltatás díjára. 
Mindék szolgáltató Képviselőjét meghívjuk a Bizottsági és Testületi ülésre is, hogy még több 
információ birtokában tudjon a képviselő-testület döntést hozni. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási  
közszolgáltatás 2013. április 1-től történő megrendelése érdekében úgy dönt, hogy 
   - a Békés-Manifest Kht-ban tagfelvételét kéri 250 ezer Ft-os üzletrész vásárlásával  
      vagy  
   - kéri a Bihari Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő tagfelvételét 2013.    

január 1-től  
mely alapján a közszolgáltatás megrendelhető. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntés szerint a szükséges intézkedést tegye meg. 
    
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. december 5.  
 
 
Füzesgyarmat, 2012. november 23. 
 
 
 
 
 
 Botlik Tiborné     Bere Károly  
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