
Tisztelt Forráskúti Lakosok!

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A hulladékgazdálkodás központi szabályozásában végbemenő jelentős módosítások következtében 2014-re 
vonatkoztatva Önkormányzatunknak át kellett szerveznie a települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos 
közszolgáltatást. Két lehetőség volt kézenfekvő a számunkra, egy könnyebb — mégpedig az, hogy egy nagy 
külsős  szolgáltatónak  adjuk  át  ezt  a  feladatot,  így  elvesztve,  csökkentve  befolyásunkat  a 
szolgáltatásszervezésre,  illetve  a  díjak  meghatározására.  Egy  nehezebb  út,  amikor  saját  magunk  nem 
profitorientáltan szervezzük meg a szolgáltatást. Képviselő-testületünk a második megoldást választotta, azt  
hogy településünk gazdasági társasága végzi ezt a feladatot. Ezzel a döntéssel kockázatot vállaltunk, hiszen 
csak akkor tudjuk ilyen alacsony szinten tartani a díjakat — egyszeri ürítés díja: 274,- Ft, ami egyébként a 
környező települések díjtételeinek fele—, ha mindannyian felelősséget  vállalunk ennek érdekében,  és a 
díjakat  fegyelmezetten  befizetjük.  Ennek  értelmében,  felkészülve  a  változásra,  Önkormányzatunk,  a 
korábban  a  szomszédos  településekkel  létrehozott  Négyforrás  Kft-t  tette  alkalmassá  a  tevékenység 
gyakorlására.

A Négyforrás Kft. 2013. őszétől kezdődően összesen 3 engedélyezési eljárást folytatott le, valamint átesett a 
szükséges minősítésen is. Mindezek alapján Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 
január 23-án megbízta a települési szilárd hulladékgazdálkodási feladatok ellátásával, vagyis azóta — a Laczi  
és Fiai Kft-t felváltva — a Négyforrás Nonprofit Kft. látja el községünkben a szilárd hulladék összegyűjtésével,  
elszállításával és ártalmatlanításával összefüggő feladatokat.

A Kft. az eddig megszokott formában végzi a hulladékszállítást, vagyis változatlanul szerdai napokon kerül sor 
a  kukákban  kihelyezett  hulladék  összegyűjtésére.  A  közszolgáltatás  külterületen  sem  módosul,  minden 
hónap utolsó szerdáján kerül sor az eddigi gyakorlatnak megfelelően a zsákok begyűjtésére.

A közszolgáltatás magában foglalja a háztartási kommunális (nem veszélyes) hulladék háztartásoktól történő 
összegyűjtését és engedéllyel rendelkező hulladéklerakóra történő elszállítását, vagyis a közszolgáltatás díja 
nem  csupán  a  szállítási  és  gyűjtési  költségeket  tartalmazza,  hanem  a  hulladék  megfelelő 
ártalmatlanításának,  feldolgozásának  költségeit  is.  Tekintettel  arra,  hogy  mind  az  Európai  Unió,  mind 
Magyarország  hulladékgazdálkodási  szabályozásának  alaptevése  a  „SZENNYEZŐ  FIZET”  elv,  így  a 
közszolgáltatási díj lakosságra történő áthárítása kötelező. A közszolgáltatási díj meg nem fizetése esetén a 
szolgáltató a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kéri a tartozás adók módjára történő behajtását. E behajtás 
minden  esetben  többletköltséggel  (min.  5.000,-  Ft)  jár,  mely  esetünkben  több  havi  szolgáltatási  díjat  
fedezne. A közszolgáltatás igénybevétele, a díj megfizetése kötelező, függetlenül attól, hogy esetlegesen a 
hulladékudvar igénybevétele, valamint a szelektív gyűjtés, vagy komposztálás, állatokkal történő megetetés, 
esetleg jogszabályba ütköző égetés következtében a háztartásban „nincs”,  vagy  csak csekély  mértékben 
keletkezik hulladék.

Mindezekre tekintettel kérjük a Tisztelt Lakosság közreműködését, támogatását e feladat végrehajtásához, 
fenntarthatóságához, a hosszú távú minőségi és olcsó közszolgáltatás biztosíthatósága érdekében.

Forráskút, 2014. február 19.
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