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A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 

 

Tárgy: Szándéknyilatkozat kérése az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társuláshoz való 

csatlakozáshoz 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő:   Horváth Tamás, Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  

   Gazdasági Bizottság 

   Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

Bérczes Beáta   Sándor Tamás   dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó                     aljegyző                       jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Várpalota város hulladékgazdálkodási közszolgáltatója jelenleg a Várpalotai 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. A társaság felett közvetve és közvetlenül 

összességében 100 %-ban Várpalota Város Önkormányzata gyakorolja a tulajdonosi jogokat. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területét érintő jogszabályi változtatások a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területek integrációja felé mutatnak.  

 

Az 1250/2016. (V. 27.) Korm. határozattal elfogadott az Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Terv 2.3 pontjának utolsó francia bekezdése alapján: 

„A közszolgáltatási körzetek kialakításánál törekedni kell a minimum 50 000 főt kiszolgáló 

területek kialakítására, „közelség elvének” és a „méretgazdaságosságnak” a 

figyelembevételével, szem előtt tartva hogy az optimális közszolgáltatási terület 200 000 fő 

feletti kiszolgálást jelent” 

 

A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft., mint Várpalota város hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatója a város méretéből adódóan nem éri el a kívánt szolgáltatói méretet, és a 

környékbeli települések hatályos szerződései alapján lehetősége sincs a kívánt mértékű 

növekedésre, ezért szükséges a város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának regionális 

koordinációja. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdése szerint: 

„32/A. § (1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam 

a) meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, melyek a 73. § (1) bekezdése 

szerinti e törvényben megállapított céloknak minősülnek, 

b) meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait, 

c) ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,” 

32/A. § (2) bekezdése szerint: 

„(2) Az állam az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátására koordináló szervezetet (a 

továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre.” 

 

A koordináló szerv előzetes integrációval kapcsolatos tájékoztatása alapján a regionális 

koordináció Várpalota esetében egyezik a közigazgatási lehatárolással, vagyis a Veszprém 

megyei települések hulladékgazdálkodási rendszeréhez történő csatlakozás a preferált.  

A veszprémi régióban már működik egy, a megye nagy részét magába tömörítő 

hulladékgazdálkodási rendszer, mely rendszerszinten gondoskodik az egységes és az 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelő minőségű hulladék-

gazdálkodás üzemeltetéséről és folyamatos fejlesztéséről. 

A regionalitás elve szerint Várpalota város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának 

megoldása érdekében javasolható, hogy a T. Képviselő-testület vizsgálja meg a Veszprém 

megye területén kialakult Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 

Kezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásnak a lehetőségét és a csatlakozás első 

lépéseként nyilvánítsa ki a térségi hulladékgazdálkodási rendszerhez való komplex 

csatlakozási szándékát.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésének meghozatalára! 

 

Várpalota, 2017. május 09. 

       Campanari-Talabér Márta 

          polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati     Határozati javaslat 

Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

/2017. (V.25.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szilárdhulladék kezeléssel kapcsolatos 

feladatok közös ellátása érdekében kifejezi az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társuláshoz való elvi csatlakozási szándékát.  

 

Várpalota Város Önkormányzata felkéri az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulást, hogy dolgozza ki, határozza meg a 

csatlakozás, műszaki, pénzügyi és egyéb feltételeit. 

 

Várpalota Város Önkormányzata a város területén a hulladékgyűjtéssel és –szállítással 

kapcsolatos szolgáltatásokat a Társuláshoz való csatlakozást követően is a Várpalotai 

Hulladékgazdálkodási Kft. közreműködésével kívánja ellátni az Észak-Balatoni Hulladék-

gazdálkodási Konzorciumhoz, illetve az ÉBH Nonprofit Kft.-hez történő megfelelő partneri 

csatlakozással.  

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2017. május 25. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta           dr. Ignácz Anita Éva 

polgármester                 jegyző 

 

 

 


