Előterjesztés
Tárgy: Javaslat az Önkormányzat és az Alisca Terra Kft. közötti hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés elfogadására
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. megküldte elfogadásra a
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetet, valamint az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.( OHÜ) minősítő okiratát. A minősítő okirat
szerint az Alisca Terra Kft-t B/III. – vagyis a legmagasabb - minősítési osztályba sorolta az
OHÜ.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) foglaltak alapján
2014. január 1-jétől közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely
a) az állam vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás többségi
tulajdonában van, és nonprofit jelleggel működik,
b) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik,
c) az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kiadott minősítő okirattal
rendelkezik, és
d) mindezen feltételek teljesítését követően közszolgáltatási szerződést kötött a települési
önkormányzattal.
A közszolgáltató kiválasztásánál az önkormányzatoknak a Ht. szerint közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni. Tengelic Község Önkormányzata esetében nem szükséges a közbeszerzés
eljárás, mivel önkormányzatunk a közbeszerzési törvény 9.§.h) pontja alapján jogosult a
részben tulajdonát képező közszolgáltató kijelölésére.
A Ht. 34.§(5) bekezdése értelmében a közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat
kell tartalmaznia:
a) a közszolgáltató, illetve a tagok (részes felek) azonosító adatait (név, cím, KÜJ-,KTJ-,KSH
azonosítók)
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését,
c) a közszolgáltatási tevékenységgel érintett területet,
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát.
Ugyanezen szakasz (7) bekezdése szerint a közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval
legfeljebb 10 évre köthető meg.
Fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy az Alisca Terra Kft. rendelkezik a
törvényben előírt feltételekkel, így javasolom a Ht. által előírt, 10 évre szóló
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését.
Tengelic 2013. december 18.
Gáncs István
polgármester
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Határozati javaslat
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 90. § (8) bekezdése alapján az Alisca Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötendő a mellékletet képező települési hulladékgazdálkodással
kapcsolatos közszolgáltatási szerződést elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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