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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a településünk hulladékkezelési közszolgáltatását 
jelenleg ellátó Saubermacher-Bicske Kft. gazdasági nehézségeire hivatkozva felmondta az 
önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződést. A közszolgáltató érvényesen a hatályos 
szerződésünk felmondási szabályai szerint legalább az új közszolgáltató kiválasztásáig, de 
legfeljebb hat hónapos időtartamig még köteles a szolgáltatást biztosítani.  
 

A szolgáltató felmondási indoka alapos, emellett vélelmezzük, hogy a gazdasági társaság 
egyébiránt sem felel meg a törvényben előírt tulajdonosi szerkezetnek sem. 
 

Felcsút Község Önkormányzata tagja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulásnak, mely társulási megállapodásában a tagok akként határoztak, 
hogy a társulásra ruházzák a hulladékkezelés ellátásával és szervezésével kapcsolatos 
feladatkörüket. Ennek keretében a társulás már korábban – közbeszerzési eljárásban – 
kiválasztotta a területén működő közszolgáltatókat azzal, hogy a kiválasztáskor érvényes 
szerződések megszűnésével veszik át a korábbi szolgáltatótól az adott települést. A Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvénytársaság, 
illetőleg a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés a 
szervezetébe integrált közszolgáltató cégek útján látja el a hulladékkezelési közszolgáltatást. 
Felcsút közigazgatási területén a megállapodás értelmében a Velencei Tavi 
Hulladékgazdálkodási Kft. fogja végezni ténylegesen a kommunális hulladék gyűjtését és 
elszállítását. 
 
Álláspontunk szerint a korábbi szolgáltató felmondásának elfogadásával és a már korábban 
kiválasztott közszolgáltató belépésével a hulladék elszállítása folyamatos: a felmondás 
elfogadásának dátuma és az új szolgáltatás tényleges beindítása a három érdekelt fél 
kölcsönös megegyezésén múlik. Előzetes egyeztetésünk alapján a Saubermacher-Bicske Kft. a 
felcsúti szolgáltatás mielőbbi megszüntetésében érdekelt, a Velencei Tavi 
Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője tájékoztatása szerint ez a cég pedig azonnal kész és 
képes szolgáltatóként belépni Felcsúton is. 
 
Fentiek alapján javasolom, hogy a szolgáltatásban bekövetkező változásokról olyan 
határnappal döntsünk, mely kellő időt biztosít arra, hogy a lakosságot megfelelően értesíteni 
tudjuk a megváltozó szállítási feltételekről, az edényméretekről, a zöldhulladék elszállításának 
módjáról.  

A hulladék literenkénti elszállítási díja a központi jogszabályokban meghatározott korlátozott 
díjemelési lehetőség, illetve Magyarország Kormányának rezsicsökkentési intézkedései miatt 
csökken, mivel a szolgáltatási alapdíj a 2012. április 14-én alkalmazott díj 4,2%-ában 
korlátozott emelését követően 2013. július 1-től a jelenleg alkalmazott alapdíj 90%-ára kell, 
hogy csökkenjen.  
 
Ennek megfelelően a szolgáltató-váltás időpontjaként 2013. szeptember 1. napját javasolom, 
és egyben kérem a Tisztelt Képviselők támogató döntését az alábbi határozati javaslatról! 
 
 
 
Felcsút, 2013. június 10.  
 

 Mészáros Lőrinc 
           polgármester   

 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
Felcsút Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 …/2013. (VI. 18.) számú határozata 

A települési hulladékkezelési közszolgáltató megváltozásáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Felcsút község közigazgatási területén a 
települési hulladékkezelési közszolgáltató megváltozásáról az alábbiak szerint határoz: 

1., A Képviselő-testület a Saubermacher-Bicske Kft. közszolgáltatási szerződésének 
felmondását 2013. augusztus 31. napjával elfogadja. 

2., A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás már korábban, közbeszerzési eljárásban kiválasztotta a működési 
területén közszolgáltatást biztosító gazdasági társaságokat. Ezen döntés értelmében Felcsút 
község közigazgatási területén a Velencei Tavi Hulladékgazdálkodási Kft. látja el a 
hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a korábbi közszolgáltatási szerződése 
megszűnését követően. 

3., A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Felcsút község közigazgatási területén 2013 
szeptember 1. napjától a Velencei Tavi Hulladékgazdálkodási Kft. köteles ellátni a 
hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat. 

4., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a korábbi szerződés 
felmondásával, valamint az új szolgáltató belépésével összefüggő valamennyi szükséges 
jognyilatkozatot aláírja. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 


