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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 
Tárgy: Javaslat a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által 

kezdeményezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

kiegészítésével kapcsolatos döntésre és a kompenzációra irányuló 

pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budakalász Város Önkormányzata a tavaly év végén lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredményeként 2013.január 1-től 18 hónap határozott időtartamra szóló 
szerződést kötött az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Zrt.–vel, mely szerződés 12 havi opciós lehetőséggel 
meghosszabbítható. Az idén hatályba lépett Hulladéktörvény (a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény) alapvetően módosította a lakosság ellátását 
jelentő közszolgáltatást. Emiatt önkormányzatunknak is meg kellett vizsgálnia a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataival kapcsolatos teendőit, és a 
bekövetkezett jogszabályváltozások miatt (díj megállapítás, rezsicsökkentés, a 
közszolgáltatókra vonatkozószabályok), módosította a közszolgáltatási 
szerződést. Településünkön jelenleg az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Zrt jogutódja a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft 
látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.  Társaságnak 54,98 %-ban 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonosa, és a társaság 
nonprofit formában működik. Nem veszélyes hulladék begyűjtésére, szállítására 
és előkezelésére engedéllyel rendelkezik, a közszolgáltatási engedély iránti 
kérelmünket az illetékes hatósághoz benyújtották és hiánypótolták, valamint 
tájékoztattak, hogy a közszolgáltatási engedély megszerzése után az OHÜ 
minősítést haladéktalanul kérvényezni fogják.  
2013. december 1-jén kelt levelében a közszolgáltatónk tájékoztatott, hogy 
2014. január 1-jétől a szolgáltatás fenntartását a jelenlegi árakon nem tudják 
biztosítani.  Mivel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértéke 
meghatározott, így a költségek megosztásában látják a lehetőséget a lakosság és 
az Önkormányzat között. A lakosság számára továbbra is a törvény által 
maximálisan alkalmazható díjat számláznák ki, a különbséget pedig az 
Önkormányzat felé számolnák el. Ezzel tudnák biztosítani a jövőben cégük 
működési költségeinek fedezetét és a szolgáltatás zavartalan változatlan 
színvonalon való ellátását, valamint elkerülhető lenne az, hogy a 
Katasztrófavédelem jelöljön ki közérdekű szolgáltatót. 
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Tájékoztatott továbbá, hogy Önkormányzatunk megkeresését megelőzően a 
hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)bekezdés  b) pontja alapján  
Társaságuk eddigi veszteségeinek kompenzálása érdekében levélben fordultak 
Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár úrhoz, aki válaszában 
(KfF/950/1/2013) egyértelművé tette, hogy a kompenzációt nem a 
közszolgáltatók, hanem a települési önkormányzatok, illetve az önkormányzati 
társulások igényelhetik, amire még az idei évben lehetőség nyílik. 

Budakalász esetében az általuk kalkulált önkormányzati hozzájárulás mértéke 

2014. első félévére 18.750.000,- Ft + Áfa lenne. Kalkulációjukkal kapcsolatban 

jelezték, hogy a számításuk a jelenlegi ismereteiken alapul, és nem jelent 

semmilyen kötelezettségvállalást a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. részérő. 
A kompenzációra irányuló igénnyel kapcsolatosan felvettük a kapcsolatot a 
Vidékfejlesztési Minisztériummal, annak érdekében, hogy kellő információval 
rendelkezzünk a támogatási igények benyújtásával kapcsolatosan, valamint a 
közbeszerzési szakértőnk és az önkormányzat ügyvédi irodájának állásfoglalását 
is megkértük az ügyben. (lásd mellékletek)  
Az ügyvédi irodánk a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által 
kezdeményezett közszolgáltatási díj kiegészítésére a jelenlegi feltételek szerint 
nem lát jogi lehetőséget. „Az esetleges kompenzáció juttatásának feltételeit a 
hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 3. § (1) 
bekezdése szerint a környezetvédelemért felelős miniszter jogosult dönteni a 
támogatási igényekről. A döntés meghozataláig az önkormányzat nincs abban a 
helyzetben, hogy a szolgáltató díjmódosítás iránti igényét elbírálja. A szerződés 
megkötését követően előállhat olyan helyzet, amely a szolgáltató teljesítését 
megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi és ezért a szerződés módosítására van 
szükség. Jelen esetben a szolgáltató által vállalt közszolgáltatási díj 
módosítására nem látok lehetőséget, azonban a szolgáltató a jogszabályban 
biztosított kompenzációs igényét előterjesztheti, amennyiben az 
önkormányzatok az ilyen jellegű támogatási igényüket a miniszternél 
benyújtják.” 
A közbeszerzési szakértőnk álláspontja szerint a hulladéklerakási járulék 
megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII.28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) ugyan lehetőséget teremt központi 
kompenzációra a gazdálkodási nehézségek csökkentésére, de még nem alkalmas 
a kompenzáció gyakorlati megvalósítására. Szükséges a konkrét pályázati 
lehetőség megteremtése. Amíg ezek a feltételek nem jönnek létre, addig csak a 
kompenzációs igény megfogalmazása történhet meg pontos költségelemzés 
alapján. „Az önkormányzatnak nincs jogalapja, sem a szerződés módosításával, 
sem egyéb módon a kompenzáció nyújtására.  Amennyiben a központi döntések 
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meghozatala előtt a szolgáltató megszünteti a folyamatos szolgáltatást, akkor 
súlyos szerződésszegést követ el, amelynek következményeivel számolnia kell, 
például későbbi közbeszerzési eljárásokban való részvételük akadályokba 
ütközhet.” 
 

Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztályának 
főosztályvezetője tájékoztatta a hivatalt, hogy a Korm. rendelet a 
hulladéklerakási járulék hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kompenzációjára 
lehetőséget biztosít. Terveik szerint a települési önkormányzatoknak, valamint 
az önkormányzati társulásoknak a támogatási igények benyújtására még az idei 
évben lehetősége nyílik. Szükséges azonban a támogatási igények és az 
alátámasztó információk pontos felmérése, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató engedélyének bemutatása elengedhetetlen feltétele lesz az 
igényelt összeg folyósításának. 
A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tudomásunk szerint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltató engedéllyel jelenleg még nem rendelkezik.   

 
Budakalász Város Önkormányzatának elemi érdeke, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlan színvonalon tudja fenntartani 
a településen, és elkerülhető legyen, hogy a Katasztrófavédelem jelöljön ki 
közérdekű szolgáltatót azonban az önkormányzatnak a pályázati lehetőség 
megnyílása előtt forrása sincs a költségek átvállalására így nem tud érdemben 
nyilatkozni és kötelezettséget vállalni a kompenzáció nyújtására. 
A fentiek miatt  javasoljuk, a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben kiírásra 
kerül a pályázat annak benyújtását támogassa. A sikeres pályázat benyújtásához 
azonban feltétlenül szükséges a szolgáltató tevékeny részvétele a pályázati 
anyag elkészítéséhez.(Szükséges engedélyek beszerzése, pontos adatok 
önkormányzatnak átadása stb. )  
 
 
 
 

I. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

amennyiben Vidékfejlesztési Minisztérium által a közszolgáltatási díj 

kompenzációja tárgyú pályázat kiírásra kerül, úgy indulni kíván a pályázaton, 

melynek keretében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás költségeinek 

kompenzációs fedezetét és a szolgáltatás zavartalan ellátását kívánja biztosítani.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert pályázaton való induláshoz 
kapcsolódó előkészítő feladatok elvégeztetésére. A felhatalmazás kiterjed a 
pályázatokhoz szükséges nyilatkozatok és megállapodások Önkormányzat 
nevében történő megtételére és aláírására, az esetleges hiánypótlások és részletes 
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pályázati dokumentáció aláírására és benyújtására, valamint a támogatási 
szerződések megkötésére is, amennyiben a pályázaton való részvételhez önerő 
biztosítása nem szükséges. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő:folyamatos 
 
 

.  
 

II. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vértes 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  2013. december 1-én kelt  - 2014. 
első félévére irányuló18.750.000,- Ft + Áfa – díjkompenzásiós igényét 
elutasítja, és a felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatóval való további 
tárgyalások folytatására. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős:  Rogán László polgármester 
 

 

Budakalász, 2013. december 11. 

 

Rogán László  

polgármester 

 

 

 


