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Iktatószám:

ELİTERJESZTÉS
A települési szilárd hulladék győjtés, szállítás ellátása közszolgáltatási szerzıdés keretében
tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület!
Pécel Város Közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi
közszolgáltatási feladatokat 2001. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. napja között A.S.A
Környezetvédelem ás Hulladékgazdálkodási Magyarország Kft. látja el. A szerzıdéses tevékenység
lejártára való tekintettel az önkormányzatnak döntést kell hozni a komplex hulladékkezelési
közszolgáltatás további ellátatására. Ezen közszolgáltatás ellátatása továbbra is kötelezettsége
önkormányzatunknak ezért döntést kell hozni annak további ellátására. A hatályos jogszabályok
szerint önkormányzatunk saját gazdasági társaságán keresztül is végeztethetné ezen feladatokat,
amennyiben gazdasági társaságunk rendelkezne a hulladékgyőjtés és szállításhoz szükséges
engedélyekkel, valamint a szükséges technikai és személyi feltételekkel. Térségünk adottsága folytán
gazdaságosan csak két hulladék ártalmatlanító létesítmény jöhet szóba városunkban keletkezı szilárd
hulladék elhelyezésére. Ezek közül egyik az ASA Kft. gyáli létesítménye, a másik a jogi kérdéseket is
felvetı kerepesi Zöld Híd Kft. által üzemeltetett létesítmény. Önkormányzatunknak döntést kell
hoznia abban is, hogy saját gazdasági társaságát megfelelı módon fölkészítve, vagy pályázati eljárás
keretében kiválasztott külsıs vállalkozással kívánja elláttatni ezen közszolgáltatást. Javaslom a
Képviselı-testületnek, kérjük fel az önkormányzat tulajdonában lévı Vízmő Kft. vezetését, hogy
vizsgálja meg a hulladékkezelési közszolgáltatás feladat ellátásának feltételeit, illetve az ehhez
szükséges fejlesztéseket. Ennek ismeretében a következı testületi ülésen hozunk döntést a saját
cégünkkel történı ellátásról vagy pályázat kiírásáról.
Határozati javaslat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete mérlegelni kívánja, hogy a Pécel Város
Közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatási
feladatot saját gazdasági társaságán keresztül vagy pályázat útján más szolgáltatók igénybe vételével
gazdaságosabb-e ellátni.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert és a Vízmő Kft. vezetıjét, hogy a következı testületi
ülésre vizsgálják meg, hogy milyen gazdasági mőszaki feltételek megteremtésével lehetne ellátni a
fenti közszolgáltatást. Felkéri továbbá a képviselı-testület a polgármestert, hogy a gazdasági
számítások mellett az esetleges pályázati felhívást is készítse elı a következı testületi ülésre.
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A döntés egyszerő többséget igényel.
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Az elıterjesztést készített:

Oláh János irodavezetı

Szakmai szempontból ellenırizte:
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