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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

Az Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
10/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének 20. § (2) bekezdése alapján valamennyi 
Önkormányzati tulajdonban lévő társaság köteles minden évben üzleti terv-koncepció 
készítésére. A fentiek alapján a KIVÜ Kft. eljuttatta az Önkormányzat számára a 2016. évre 
vonatkozó üzleti terv koncepcióját, amely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.  
 
Az üzleti terv koncepció utal arra, hogy jelenleg kérdéses, hogy a Kormány a hulladékszállítás 
területén milyen döntéseket hoz.  
 
2015. november 10. napján benyújtásra került a parlament elé a T/7397. számú 
törvényjavaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról, amelyet az 
előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolok. A törvényjavaslat alapján az állapítható meg, 
hogy jelentős változások várhatóak a hulladékgazdálkodási tevékenység vonatkozásában. A 
módosítások nagy része 2016. április 1.-ével lépne hatályba.  
 
A legfőbb változás a törvényjavaslat alapján, hogy az Állam jobban részt venne a 
hulladékgazdálkodási tevékenység szervezésében. A javaslat szerint létrehozásra kerülne egy 
Koordináló szerv, amelynek többek között a feladatai közé tartozna, hogy a közszolgáltatási 
díjakat beszedje, és azokat a közszolgáltatók között felossza. Vagyis a javaslat szerint a 
jövőben a díjak már nem a KIVÜ Kft.-hez folynának be, hanem a Koordináló szervhez, a 
Koordináló szerv pedig szolgáltatási díjat fizetne a társaság részére. A javaslat szerint továbbá 
az önkormányzatok kötelesek lennének a tulajdonukban álló, hulladékgazdálkodási 
létesítményeket, eszközöket vagy a Koordináló szerv vagyonkezelésébe, vagy a 
közszolgáltató üzemeltetésbe adni. A jövőben módosítani kellene a közszolgáltatási 
szerződések díjbeszedéssel, számlázással kapcsolatos részeit is. Újítás lenne továbbá, hogy 
csak olyan közszolgáltató láthatná el a hulladékgazdálkodási tevékenységet, amely minősítési 
engedély mellett a Koordináló szerv által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal is rendelkezik. 
Ezen nyilatkozatot a közszolgáltatóknak legkésőbb 2016. október 1. napjáig kellene 
beszerezniük.  
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Mivel a jogszabályi környezet jelenleg bizonytalan, így a KIVÜ Kft. 2016-os működésével 
kapcsolatban most nem hozhatóak megalapozott döntések.  
 
A fentiekre tekintettel javasolt, hogy a Képviselő-testület a 2016. évi üzleti terv és az abban 
megjelölt támogatási igény kérdését a decemberi rendes ülésén vitassa meg, amikor már 
biztosabb információk állnak majd rendelkezésre a hulladékgazdálkodási tevékenység 
jövőbeni helyzetével kapcsolatban.  
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 

Határozati javaslat  

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a KIVÜ Kft. kizárólagos 
tulajdonosa úgy dönt, hogy a KIVÜ Kft. 2016. évi üzleti terv koncepcióját a Képviselő-
testület decemberi rendes testületi ülésén tárgyalja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 

Kistarcsa, 2015. november 12. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 
 
 
 
 


