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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. október 31-i ülésére 
 
Tárgy: Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos fejlemények, döntések 
Üi.sz.: II/27/28/2013. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület)  
2013. augusztus 1-jén, rendkívüli testületi ülés napirendje között tárgyalta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás helyzetét. A Képviselı-testület a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 
folyamatos biztosítása érdekében 45/2013. (VIII. 01.) határozatával felhatalmazott, hogy az átmeneti 
idıszakra a jelen közszolgáltatóval meghosszabbítsam a közszolgáltatási szerzıdést. Ennek érdekében 
az önkormányzat vállalta, hogy az átmeneti idıszakban a közszolgáltató részére megbízási díjat 
köteles fizetni.   
 
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, illetve 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.  
 
Rudics Ákos az Izsák-Kom Kft.-hez történı csatlakozási lehetıséggel keresett meg a közelmúltban. 
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 Felsılajos Község Önkormányzata milyen 
feltételekkel tudna az Izsák-Kom Kft-vel együttmőködni és szerzıdést kötni. 
A megkeresés az elıterjesztés 1. mellékletét képezi. 
 
Felsılajos Községet, mint a Duna-Tisza-közi Nagytérség Regionális települési szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszer tagját a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. arról tájékoztatta, hogy 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Duna-Tisza Közi Nagytérség Településeinek 
Tulajdon Közössége képviseletében gesztorként eljárva döntött arról, hogy 2013. december 31. napján 
megszünteti az Alföld Konzorcium képviselıjével, a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-vel létrejött 
„közszolgáltatási és vagyonkezelési Szerzıdés” hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó 
részeit.  
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés felmondásáról szóló tájékoztató anyag az 
elıterjesztés 2. mellékletét képezi.  
 
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 Lajosmizse polgármestere.  
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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.  
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 3. 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 további tárgyalások 
folytatása szükséges. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 

I.  Határozat-tervezet 

 …. /2013. (….) ÖH. 
Csatlakozási szándék kinyilvánítása 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván az 
Izsák-Kom Kft-hez.  

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Felsılajos Község 
Polgármesterét az 1) pontban szükséges intézkedések megtételére. 

 Határidı: 2013. október 31. 
 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 

II.  Határozat-tervezet 

 …. /2013. (….) ÖH. 
Hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos ellátásával kapcsolatos intézkedés 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatás 
folyamatos, zavartalan ellátása érdekében felkéri Felsılajos Község Polgármesterét, hogy 
tárgyalást kezdeményezzen a jelen közszolgáltatóval a meghosszabbított közszolgáltatási 
szerzıdésben foglalt határidı leteltét követıen, 2013. december 14-tıl 2013. december 31-ig 
történı közszolgáltatás biztosítása céljából.  

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Felsılajos Község 
Polgármesterét az átmeneti idıszakra vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés megkötésére. 

 Határidı: 2013. október 31. 
 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
Lajosmizse, 2013. október 24. 
                    
                          Juhász Gyula sk. 
                              polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
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Elıterjesztés 3. melléklete 

 


