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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés városában a hulladékkezelési közszolgáltatást jelenleg a Békési Hulladékgyűjtő Kft. 
(székhelye: 5630 Békés, Verseny u. 4.) végzi, mely szolgáltatóval kötött szerződés 2012. 
szeptember 30-án lejár. 
A hulladékgazdálkodásról szóló törvénytervezet jelentős változásokat hoz a 
hulladékgazdálkodás rendszerében. Az új jogszabály szemléletváltásra ösztönöz, melynek 
legfőbb célja, hogy kevesebb hulladék keletkezzen és az nagyobb arányban hasznosuljon. 

Az új törvény az ország egészében kötelezővé teszi az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert, 
amelyet 2015-ig szükséges elindítani. A rendszer célja, hogy 2020-ig a háztartásokból 
származó üveg, fém, műanyag és papír hulladék 50 %-a, a nem veszélyes építési-bontási 
hulladék 70 %-a visszagyűjtésre és újrahasznosításra kerüljön. 

Arra kell törekedni, hogy a lakosság a képződő hulladékot az otthonaikban fajtánként 
elkülönítve gyűjtse, mellyel a papír, a fém, a műanyag, az üveg és a biológiailag lebomló 
hulladék hasznosítható legyen. Ennek célja, hogy a lehető legkevesebb hulladék kerüljön a 
lerakókba, így a annak további hasznosítása mellett az egyre szigorúbb környezetvédelmi 
előírások betartása is biztosított. 

2013. január 1-től a hulladékok lerakóktól való eltérítése, valamint a szelektív gyűjtés és 
hasznosítás ösztönzése érdekében igénybevételi járulékot kell fizetni a lerakókba kerülő 
valamennyi hulladék után, mely az új törvénytervezet szerint hazánkban 2013-ben tonnánként 
6 000 Ft, 2014-ben 12 000 Ft lesz. Mindez Békés város szempontjából azt jelenti, hogy 
2013-ban 30 millió forinttal, 2014-ben 60 millió forinttal kell többet fizetni a jelenleginél.  

Ezt a nagy összeget csak akkor tudjuk csökkenteni, ha racionalizáljuk a hulladékgyűjtést ezzel 
csökkentve kiadásait illetve minél szélesebb körben bevezetjük a szelektív gyűjtést. A 
költségek csökkentésének egyik megoldása lehet, ha az Önkormányzat saját vállalkozás 
formájában oldja meg a hulladék begyűjtését, szállítását és hasznosítását. Ezt a fajta 
feladatmegoldást indokolja az is, hogy a hulladékgazdálkodási törvényjavaslatban szerepel, 
hogy 2013. január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami irányítás alá kerül, a 
feladatokat csak olyan cég végezheti, amely legalább 51 %-ban állami vagy önkormányzati 
tulajdonban van. 

Mindezt önállóan vagy önkormányzati társulás formájában szervezhetik meg. Ezen 
feladatokat a környezetvédelmi követelmények betartása mellett a legköltséghatékonyabb 
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módon kell megoldani úgy, hogy az a lakosság számára ne jelentsen a szükségesnél nagyobb 
mértékű díjnövekedést. 

Ezen körülményeket figyelembe véve a hulladékgazdálkodási feladatok ellátását olyan új 
gazdasági társaságra kell bízni, amelyben a települési önkormányzat többségi tulajdonnal bír. 

A hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények egyre szigorodnak, az új 
törvénytervezet a hulladékok elkülönített gyűjtését, hasznosítását is előírja. E feltételek 
teljesítése egyre növekvő mértékű beruházásokat igényel, melyhez a szükséges források, 
illetve a technológiai működtetéshez szükséges szakmai tapasztalat nem áll rendelkezésre. 

Szakmai befektetőként olyan társaságot kell bevonni, amely a hulladékgazdálkodás területén 
több évtizedes gyakorlattal, megfelelő humán erőforrással és gazdasági erővel rendelkezik, 
ugyanakkor többségi önkormányzati tulajdonosi struktúrája garanciát biztosít arra, hogy az 
önkormányzati érdekek mindig prioritást élvezzenek a szakmai minőség megtartása mellett. 

A Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. (székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 
39.) több mint 20 éves múltra tekint vissza a hulladékgazdálkodási és a településüzemeltetési 
szolgáltatások területén. A két évtized alatt szakmai befektetőként – a helyi 
önkormányzatokkal szoros együttműködéssel – több azonos tevékenységet ellátó cégben 
szerzett érdekeltséget, ezáltal kialakítva a Vertikál cégcsoportot. 

A cégcsoport napjainkban már egységes arculatával, országos szintű, komplex 
hulladékgazdálkodási és városüzemeltetési rendszert működtet, ezáltal képes a települések 
igényeinek megfelelő ellátására kistérségekben és a nagyobb régiókban egyaránt. A Vertikál 
megalakulásokkor 16.000 főnek szolgáltatott, amely napjainkra elérte 700.000 főt 
(cégcsoportot alkotó szolgáltató szervezetek által). A társaság tulajdonosai települési 
önkormányzatok és magyar magánszemélyek. 

A társaság kialakította azt a típusú szervezeti rendszert, ahol a többségi önkormányzati 
tulajdonú cégek önállósága megmarad, ugyanakkor a Vertikál Zrt. megadja azokat a szakmai 
segítségeket, amelyek egy hatékony kommunális szolgáltatási rendszer működéséhez 
biztosítják a feltételeket. 

A Vertikál Zrt. által létrehozott vállalkozás üzemelteti többek közt a Bajai Regionális 
Hulladékkezelő telepet is, amely napjaink legmodernebb hulladékgazdálkodási létesítménye. 
Ezen a telepen több éves fejlesztés eredményeként sikerült azt elérni, hogy a beérkező 
hulladék 30 %-a kerül lerakásra, de folyamatban van egy beruházás, amellyel ez tovább 
csökkenthető 15 %-ig. A rendszer lényege, hogy már a keletkezés helyén a lakosságnál 
megtörténik a szelektív hulladék begyűjtése és emellett a telepre beérkező hulladékot 
mechanikai-biológia előkezelésnek vetik alá, amelyet követően az éghető anyagokat 
cementgyári égetéssel hasznosítják. 

A Bajai telepet szakembereinkkel több alaklommal megtekintettük és a legutóbbi 
látogatásunkon részt vett Vésztő, Murony, Tarhos, Doboz és  Köröstarcsa Polgármestere is, 
akiknek egyöntetűen pozitív volt a véleménye mind a létrehozandó közös vállalkozásról mint 
a bajai rendszerről.  

A többségi tulajdonú önkormányzati vállalkozás alapításával működésével kapcsolatban 
hatástanulmányt készítettünk, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy a jelenlegi 
árakon is közel 20 %-os eredmény érhető el, amely további fejlesztésekre fordítható ezzel 
mérsékelve a lakosság terheit.  

A fentieket figyelembe véve javasoljuk, hogy Békés Város Önkormányzata a Vertikál Zrt-vel 
valamint a környékbeli települések önkormányzataival együttesen egy közös tulajdonú Kft-t 
alapítson.  
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Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

1.) Békés Város Önkormányzata felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
hulladékgazdálkodás ellátására létrehozandó vállalkozás érdekében tárgyalásokat 
folytasson a Vertikál Zrt.-vel, valamint a környékbeli települések 
önkormányzataival.  

2.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a 
társasági szerződés tervezetét a soron következő testületi ülésre terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

 
Határid ő: 2012. májusi testületi ülés 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2012. április 20. 
 
                                                                                  

Izsó Gábor 
  polgármester 

 
Jogi ellenjegyző 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző 

 


