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Készült:  Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 28-
án megtartott munkaterven kívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Tarjáni István polgármester 
Szakadáti László alpolgármester 
dr. Kovács András jegyző 
Fekete Péter képviselő 
Kecskés László képviselő 
Nagy Tibor képviselő 
Sólyomvári Béla  képviselő 
Dr. Palovics Lajos képviselő 
 
Távolmaradását el őre jelezte 
Barabás József képviselő 
Dr. Kelemen Gáspár képviselő 
Koleszár Kázmér képviselő 
Dr. Lehel István képviselő 
Varga László képviselő 
Dobosy Gáborné városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Dr. Révész Zoltán aljegyző, szervezési osztályvezető 
Berényi Ildikó építéshatósági osztályvezető 
Benedek Marianne adóügyi osztályvezető 
Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 
Pomaházi Krisztina igazgatási osztályvezető 
 
Az ülésen nem jelent meg:  
Tamás Gábor főépítész 
Rack Ferencné  Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Fabók Gézáné Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Popovics Tibor Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Kanaki Lefter Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Meghívott: 
Molnár János Városgondnokság vezetője 



2 

 

Tarjáni István : Köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a napirendre, a meghívóval 
megegyezően.  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen, 1 ellenszavazat 
mellett, határozathozatal mellőzésével (7 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a 
következő napirend megtárgyalását fogadta el: 

 

Napirend:  

 
1) A 2013. évi hulladékszállítási díjak módosításár ól 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszo lgáltatásról szóló 7/2007. 
(05.03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról 
Előadó: polgármester 

 

 

1.) A 2013. évi hulladékszállítási díjak módosításá ról 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszo lgáltatásról szóló 7/2007. 
(05.03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról 
Előadó: polgármester 
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 

Tarjáni István:  Tájékoztatást ad, hogy mi az oka a rendkívüli ülésnek. A legutóbbi 
ülésükön napirend volt a hulladékszállítással kapcsolatos díjak módosításáról szóló 
előterjesztés. Abban az állt, hogy a jelenlegi szolgáltató szeretné az árat megemelni kb. 
20%-kal, a jelenlegi árhoz képest. Ezt akkor a képviselő-testület nem támogatta. Ezt 
tudomásukra juttatták, amelyre e-mailben levelet küldtek, hogy ha ez így marad, akkor 
január 1-jétől nem vállalják a hulladékszállítást. Szeretné, hogy nyilvánítsa ki a testület, 
hogy fenntartja-e a legutóbbi döntését ennek tudatában. Ezzel szerződést szeg, mert a 
szerződéses feltételek szerint a szerződést 6 hónapos határidővel lehet felmondani. 
Ahogy szerződést bont azonnali hatállyal, az jogtalan lépés. Ha így dönt, csak 
bíróságon tudnak érvényt szerezni joguknak, mely szerint ők törvénytelenül jártak el. 
Javaslata, hogy tartsák magukat a legutóbbi határozatukhoz. Van érvényes szerződés, 
ahol a díjak is meg vannak állapítva. Javasolja, hogy a képviselő-testület a döntését 
erősítse meg. 

Hozzászólások, javaslatok: 

Fekete Péter:  Kiegészítésként elmondja, hogy a céginformációs adatbázisban a lezárt 
mérleg szerinti eredményét lekérte a Saubermacher Bicske Kft-nek. E szerint a cég 
adózás utáni nyeresége 2011-ben több mint 670 millió Ft. Nyilván a 2012-es évet nem 
látják, de azok az érvek, hogy ellehetetlenülésről beszél, nem hiszi, hogy ez 
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megalapozott lenne. Támogatja a polgármester javaslatát. Kéri a hivataltól, hogy ha a 
cég mégis szerződésszegésre adná a fejét, azon felül, hogy jogi úton próbálják meg az 
igazukat megvédeni, javasolja, hogy keressék meg a felügyeleti szervüket, hiszen 
közegészségügyre érzékeny területről van szó. Nem hiszi, hogy ilyen meg lehet tenni 
mindenfajta következmény nélkül. 

Dr. Palovics Lajos:  Úgy az előző rendkívüli ülésen, mint a mai ülésen is csak az ülést 
megelőzően kapták meg az anyagot, amelyet csak most tudott elolvasni. Nincs 
információja sem a Saubermacher Kft-vel folytatott, sem másokkal folytatott 
tárgyalásokról, ezért csak tartózkodni fog a döntésnél. 

Tarjáni István : Tájékozatja képviselőtársát, hogy a levelet december 20-án kapták, múlt 
pénteken Akkor érdemben nem tudtak lépni, ezért hívta össze a mai napra a képviselő-
testületet. Azóta nem tárgyaltak velük, ezért nincs miről tájékoztatni.  

Szakadáti László: Ez a helyzet megkívánja minden képviselőtől, hogy rugalmasan 
álljon hozzá, mert 4000 háztartás, valamint 1000-1200 külterületi háztartásról van szó. 
Volt egy karácsonyi ünnep, nem működtek a cégek, sem a hivatal. Be kell látni, hogy 
nem volt idő gondosabb előkészítésre. A legfontosabb szempont és kéri a jegyző 
pontosítását, hogy a törvény limitálja az áremelés lehetőségét a közszolgáltató cégek 
részére a jövő évben. 4,2 vagy 4,6%-ról van szó. Itt független tényező az önkormányzat.  
Ami elhangzott, hogy január 1-jétől belép egy olyan járulék, amely a szemét lerakásával 
kapcsolatos. Ez valószínűleg a szemétszállító céget érinti és rá akarják terhelni a 
lakosságra, és meg akarják jeleníteni a díjukban. Érdemes ezért számba venni, hogy 
teljes legyen a kép, hogy miért van ez a felfordulás a szemétszállítási díj körül. 

dr. Kovács András:  A cég december 20-i levele tartalmazza, a hulladéklerakási 
járulékkal kapcsolatos, január 1-jét követő rendelkezéseket. A hulladékról szóló törvény 
rendelkezik a hulladéklerakási járulékról, amely szerint a hulladéklerakó üzemeltetője, 
illetve az ártalmatlanítási művelet vezetője kötelezett járulékfizetésre. Ebben is fontos 
kérdés, hogy ki a hulladéklerakó üzemeltetője, hiszen neki kell megfizetni a járulékot. 
Ezt a járulékot nem lehet a lakosságra áthárítani. A hivatkozás a levélben egy kicsit 
sántít, mert megemlíti, de azt is, hogy nem lehet a lakosságra hárítani. Január 1-jétől 
kerül bevezetésre – ez 2013-tól 2016-ig növekvő tendenciát mutat. 2014-ben 6000.-
Ft/t/év az összeg, ezt az 5. sz. mellékletben láthatják, ahol a hulladékok vannak 
megbontva fajták szerint. A jövő évi díjakat tekintve, január 1-jétől 4,2%-os emelés 
lehetséges a szolgáltatók részéről. Az idei évben született döntést nem befolyásolja, 
azon felül számít, a jövő évet terheli. Az idei évi emelkedéssel együtt kell 4,2%-ot 
számítani jövőre. 2014. január 1-jétől már hatósági áras lesz a szemétszállítás, 
miniszter állapítja meg. A májusban kötött szerződés, amelyben a szolgáltatás idejét 
meghosszabbították a céggel, legkésőbb 2013. június 30-ig, jelenleg is érvényben van. 
Azonnali felmondás a szerződés szerint nem lehetséges. Meghatározott esetekben 
lehet élni a 6 hónapos felmondási idővel is. A jövőben minél hamarabb meg kell kezdeni 
a közbeszerzés kiírását, amennyiben a kormányrendelet megszületik és tudomásuk lesz 
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róla, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni a közszolgáltatóknak. Maga a szerződés 
szabályozása és a szerződés iránypont a két fél részéről. Ha a díjemelésről nem 
születik döntés, a szerződésnek megfelelően kell eljárni. 

Nagy Tibor:  A szerződéssel kapcsolatban elmondja, hogy a múltkori döntésük helyes 
és továbbra is reménykedik, hogy kitartanak e döntésük mellet. Elmondja, hogy sokan 
keresték meg telefonon, hogy december 26-án szemétszállítás volt kijelölve. A jövőben 
ezt el kellene kerülni, hogy ünnepnap szemetet szállítsanak. Sokan nem rakták ki és a 
mai nap is ott van az utcákon.  

Tarjáni István:  A szolgáltató a szerződés szerint járt el. A hulladéknaptár szerint 
szállítási nap volt december 26. Aki kitette, rosszkor tette ki, mert egy nappal később 
tette ki. Javasolja, hogy a legutóbbi határozati javaslatot erősítsék meg, mely szerint 
tartják magukat a szerződésben foglaltakhoz. 

dr. Kovács András:  A határozati javaslat a díjak módosításáról szól, vagyis a 
mellékletben szereplő szállítási díjtételek megemeléséről. Erről a határozati javaslatról 
kell szavazni. A kérdés az, hogy egyetért-e a képviselő-testület a hulladékszállítás 
díjtételekben szereplő emelésével? 

Fekete Péter:  Egy másik határozati javaslata van. Javasolja, hogy az előterjesztett 
díjemelést ne fogadják el és a képviselő-testület kéri a szolgáltatót, hogy tartsa magát a 
szerződésben vállalt kötelezettségéhez. Tehát ne utasítsák el egyszerűen a díjemelési 
javaslatot, mivel született egy levél, amely elég súlyos kijelentéseket tartalmaz. Ezt 
határozottan vissza kell utasítani.  

Tarjáni István : Fekete Péter képviselő által javasolt határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 6 igen, 1 tartózkodás (7 fő 
képviselő volt jelen a szavazáskor) mellett – a következő határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
236/2012. (12.28.) Öh. sz. határozata 

 

A 2013. évi hulladékszállítási díjak módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi 
hulladékszállítási díjak módosításáról szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerinti díjemelést nem fogadja el és 
kéri a Saubermacher-Bicske Kft-t, hogy tartsa be a felek között érvényben lévő 
szolgáltatási szerződésben vállaltakat. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak további kérdése, 
hozzászólása, észrevétele, javaslata nem volt. 

 
Tarjáni István : Megköszönte a képviselő-testületnek a munkát, az ülést 1530-kor 
bezárta. 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 

 


