
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) 
bekezdés 19. pontja alapján a hulladékgazdálkodás helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladat. 
A Ht. 36.§-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása 
érdekében egymással társulhatnak.  
 
A hulladékszállításban jelentős változások történtek az elmúlt évben. A legfontosabb, hogy a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) előírásai szerint fel kellett 
mondania az önkormányzatnak az Saubermache-Marcali Kft-vel megkötött közszolgáltatási 
szerződést és  2014. január 1. napjával olyan gazdasági társasággal kell szerződést kötnie, 
amely rendelkezik az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott engedéllyel, 
valamint a cégben többségi önkormányzati, vagy állami tulajdon van.  
 
A fentiek alapján döntött úgy a Képviselő-testület Marcali és Térsége Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kívánja ellátni a hulladékgyűjtéssel, szállítással, 
ártalmatlanítással kapcsolatos kötelező közszolgáltatói feladatokat.  
 
A közszolgáltatási szerződés tervezetét az előterjesztés 1.sz melléklete tartalmazza. 
 
 

Határozati javaslat 
1. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete változatlan tartalommal 

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező a Marcali és Térsége 
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Marcali és Térsége 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Felelős: Sipos Balázs polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 

 
 
Kéthely, 2013. december 18. 
 

Sipos Balázs 
polgármester 

 
 
  



1. sz melléklet 
 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
 
amely létrejött egyrészről 
Kéthely Község Önkormányzata 
 székhely: 8713 Kéthely, Ady E. u 1. 
 adószáma: 15396561-2-14 
 statisztikai számjele: 15396561-8411-321-14  
 törzsszáma: 396563 
 képviseli: Sipos Balázs polgármester 

mint Megrendelő (a továbbiakban: önkormányzat) 
másrészről  
 
a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 rövidített cégnév: Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
 székhely: 8700 Marcali, Dózsa György u. 1. 
 cégjegyzékszáma: 14-09-313574 
 adószáma: 24364625-2-14 
 statisztikai számjele: 24364625-3811-572-14 
 KÜJ-azonosító: 103 142 696 
 KTJ-azonosító: 102 420 189 
 OHÜ minősítés: A/1 minősítési osztály 
 bankszámlaszáma: 66900038-11041018 
 számlavezető: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 
 képviseli: Krajczár Ibolya ügyvezető 

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) – együtt szerződő felek - között az 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
  
Szerződő felek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. és 34. §-a alapján 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötnek az önkormányzat 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási kötelezettségének jelen közszolgáltatási 
szerződés útján történő biztosítása érdekében. 
  
1. A közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerződés alapján hulladék gyűjtési, szállítási 

közszolgáltatást köteles végezni, amelynek teljesítését a közszolgáltató jelen szerződés 
aláírásával vállalja. A háztartási és lom hulladék kezelését a Mecsek-Dráva 
Hulladékgazdálkodási Program (KEOP 1.1.1.) pályázat keretében létesült Mechanikai 
Biológiai Hulladékkezelő mű üzemeltetésének megkezdéséig a Saubermacher-Marcali Kft. 
végzi a Marcali Regionális Hulladékkezelő Telepen. A bio és csomagolási, valamint az 
esetlegesen képződő veszélyes hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 
előkezelőnek, kezelőnek kell átadni.  

 

2. A közszolgáltató feladata különösen az alábbiakra terjed ki: 

- települési szilárd hulladékok gyűjtése (beleértve a nem hasznosítható, a hasznosítható 
biológiailag lebomló, a papír, műanyag, fém, üveg csomagolóanyagok gyűjtőszigetes 
átvételét), 



- a gyűjtött hulladékok kezelő telepre történő szállítása, 

- lakossági lomtalanítás lebonyolítása, évente egy alkalommal az ingatlanhasználóval 
előre egyeztetett időpontban, többlet térítés nélkül 

- lakosságnál keletkező, szabványos gyűjtőedényben nem elhelyezhető, biológiailag 
lebomló hulladékok gyűjtése telephelyen elhelyezett gyűjtőtartályban április 1. és 
november 30. közötti időszakban térítés nélkül (8713 Kéthely Arany J. u. 2. 
telephelyen) 

- lakosságnál keletkező, szabványos gyűjtőedényben nem elhelyezhető, biológiailag 
lebomló hulladékok gyűjtése, a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági 
gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfák elszállítása, évi két alakalommal a 
polgármesterrel előre egyeztetett időpontban a lakosság által kihelyezett 1m 
hosszúságú kötegekbe rendezett faágakat, vesszőt , térítés nélkül begyűjti és elszállítása 

- a hulladékgyűjtő szigeteken és gyűjtőpontokon elhelyezett hulladékok gyűjtése, 
valamint a gyűjtés során kiszóródott hulladék összeszedése, a szennyezett környezet 
feltakarítása, megtisztítása, 

- a hulladékgyűjtő pontokon elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között 
elhelyezett hulladékok összegyűjtése, elszállítása, 

- a gyűjtött hulladék kezelésének megoldása az arra hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkező hasznosító, ártalmatlanító, vagy előkezelő bevonásával.  

 

3. A közszolgáltató tevékenységét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: hulladéktörvény) és annak végrehajtási rendeletei, valamint Kéthely 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló /2013. (XII..) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) előírásai szerint 
köteles végezni. 
A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése Kéthely Község egész belterülete és a 
község Sári pusztai lakott külterületi része. 

 

4. Jelen közszolgáltatási szerződés 2014. január 1. napjától kezdődően tíz év határozott 
időtartamra, 2023. december 31. napjáig kerül megkötésre.  

 

5. A közszolgáltató kötelezettséget vállal: 

a. a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására, a közszolgáltatás teljesítése 
kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható  

b. a közszolgáltatásnak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő 
környezetszennyezéstől mentes, és az önkormányzati rendeletben meghatározott 
gyakoriságú elvégzésére, amiért szavatossággal tartozik, 



c. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, 
eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 
szakember alkalmazására, 

d. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 
fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére, 

e. a közszolgáltatás körébe tartozó háztartási és lom hulladék ártalmatlanítására a 
Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program (KEOP 1.1.1.) pályázat keretében 
létesült Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő mű üzemeltetésének megkezdéséig a 
Saubermacher-Marcali Kft. Marcali Regionális Hulladékkezelő Telepének 
igénybevételével, 

f. a közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladékok hasznosítónak, 
vagy előkezelőnek történő szabályos átadására, 

g. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről – ideértve bevételeit és 
kiadásait – évente beszámoló készítésére az önkormányzat képviselő-testülete felé,  

h. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére, és 
nyilvántartási rendszer működtetésére, 

i. az ingatlantulajdonos hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása és a közszolgáltatással kapcsolatos 
általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében könnyen hozzáférhető helyen 
ügyfélszolgálat (8700 Marcali, Dózsa György u. 1.) és tájékoztatási rendszer 
működtetésére, internetes honlapján az alkalmazott díjakkal és a lomtalanítással 
kapcsolatos tájékoztatásnyújtásra, 

j. fogyasztói panaszok és észrevételek 15 napon belüli kivizsgálására, ennek 
eredményéről a bejelentő írásbeli tájékoztatására. 

 

 

6. Az önkormányzat kötelezettséget vállal: 

a. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára 
szükséges információk biztosítására,  

b. a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 
tevékenységek összehangolásának elősegítésére,  

c. a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának 
elősegítésére, 

d. a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 
ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölésére az önkormányzati 
rendeletben meghatározottak szerint, 

e. a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítására a közszolgáltatási 
szerződés időtartama alatt a közszolgáltatásba bevont területen a közszolgáltatási 
szerződés 16. pontjában meghatározottak mellett, 



f. a Közszolgáltató által benyújtott éves beszámoló – eredmény-kimutatás és mérleg – 
alapján az önkormányzat az államtól kompenzációt kér az igazolhatóan jogos 
költségek, valamint a bevételek közti esetleges hiány fedezésére. A megítélt 
kompenzáció összegét a Közszolgáltatónak megfizeti.  

g. az önkormányzat által nyújtott finanszírozás mértéke nem haladhatja meg a 
közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, azaz a 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel 
összefüggésben keletkezett bevételek - ideértve a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat - különbségét.  A finanszírozás mértékét a 2012/21/EU bizottsági 
határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. 

 

7. A közszolgáltató a díjfizetés elveit és szabályait a Ht. 91 § szerinti, és a mindenkor 
hatályos jogszabályok alapján alkalmazza. A közszolgáltató kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 
mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján alkalmazza.  

 

8. A nem természetes személy ingatlantulajdonos (ingatlanhasználó) által a 
közszolgáltatásért fizetendő díj a szerződés érvénybe lépésétől 2014. december 31.-ig 
terjedő időszakban: 

 

Edényzet mérete Egy ürítés díja 

60 literes 177,- Ft + ÁFA 

90 literes 208,- Ft + ÁFA 

110/120 literes 239,50 Ft + ÁFA 

240 literes 494,50 Ft + ÁFA 

1100 literes 3.647,- Ft + ÁFA 

A Közszolgáltatónál vásárolható háztartási vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló zsák díja: 

239,50,- Ft + ÁFA. 

 
9. A természetes személy ingatlantulajdonos (ingatlanhasználó) által a közszolgáltatásért 

fizetendő díj a szerződés érvénybe lépésétől 2014. december 31.-ig terjedő időszakban: 

Edényzet mérete Egy ürítés díja 

60 literes 159,- Ft + ÁFA 

90 literes 187,- Ft + ÁFA 

110/120 literes 215,- Ft + ÁFA 

240 literes 445,- Ft + ÁFA 

1100 literes 3.282,- Ft + ÁFA 



 

 

A Közszolgáltatónál vásárolható háztartási vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló zsák díja: 

215,- Ft + ÁFA. 

 

10. Amennyiben a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó 
tevékenységet is végez, akkor az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást 
köteles vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a 
keresztfinanszírozást. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységéről évente 
beszámolni az önkormányzat közgyűlése felé. 

 

11. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására - a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása esetén a közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak megfelelően - 
alvállalkozót vehet igénybe. Ha a közszolgáltató tevékenysége során alvállalkozót vesz 
igénybe, annak tevékenységéért teljes körű helytállási felelősséggel tartozik. 

 

12. Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést – jogszabályi keretek között – 
egybehangzó akarattal módosíthatják. 

 

13. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

a. a benne meghatározott időtartam lejártával, 

b. a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

c. a szerződő felek közös megegyezésével, 

d. felmondással. 

 

14.  Az önkormányzat jelen közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon 
túlmenően akkor mondhatja fel, ha: 

a. a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet 
védelmére és a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat 
súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen 
megállapította, 

b. a közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét 
neki felróható módon súlyosan megsértette. 

c. nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal, 



d. a rezsicsökkentésre vonatkozóan a Ht. 91 § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltakat nem 
teljesíti. 

 

 

 

 

15. A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon túlmenően  
akkor mondhatja fel, ha:  

a. az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a 
közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak 
kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, 

b. a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a 
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a 
közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó 
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

16. Szerződő felek kijelentik, hogy a közszolgáltató az önkormányzat tulajdonában álló 
gazdasági szervezet. 

 

17. A közszolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerződéskötést követően az adott üzleti évben 
elért nettó árbevételének legalább 80%-a közszolgáltatóban tulajdonjoggal rendelkező 
önkormányzatokkal kötendő szerződések teljesítéséből kell, hogy származzon. A 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) 
bekezdés kb.) pontjában meghatározott feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt 
fenn kell állniuk, amennyiben a Kbt. 9. § (1) bekezdés kb.) pontjában rögzített feltételek 
már nem állnak fenn, az önkormányzat jelen közszolgáltatási szerződést olyan 
határidővel jogosult és köteles felmondani, hogy a közfeladat ellátásáról (közbeszerzési 
eljárás lefolytatásáról) gondoskodni tudjon.    

 
18. A Megrendelő önkormányzatot a közszolgáltatás színvonalas ellátása érdekében 

kötelezettség terheli a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program (KEOP 1.1.1.) 
pályázat keretében megvalósuló létesítmények és eszközök (a hulladékgyűjtő udvar, a 
hulladékgyűjtő-szigetek és a mechanikai, biológiai hulladékkezelő központ) használatára, 
vagy igénybevételére. Ezen létesítmények üzembe-helyezését követően a közszolgáltató 
vállalja ezen létesítmények használatát, vagy igénybevételét, vagy üzemeltetését.  

19. A közszolgáltatónak, mint a hulladéktörvény hatálybalépésekor nem működő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetnek, a tevékenysége 
megkezdéséig hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) által kiadott minősítésre 
vonatkozó okiratot meg kell szereznie. 

       
20. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap. 

 



21. Jelen közszolgáltatási szerződés nyilvános, így a lakosság tájékoztatása érdekében jelen 
közszolgáltatási szerződést szerződő felek mindegyike saját internetes honlapján 
közzéteszi, ezen kívül a közzétételről az OHÜ a honlapján is gondoskodik. 

  

22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó 
jogszabályok, így a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályai, a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint Kéthely Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló /2013. (XII. .) önkormányzati 
rendelete az irányadók. 

 

23. Jelen közszolgáltatási szerződést Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
…/2013.(……) sz. határozatával jóváhagyta. 

 

24. Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést annak elolvasása és értelmezése után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
 

 

Kéthely, 2013. december … 
 
 
 
 
 Sipos Balázs Krajczár Ibolya 
 polgármester ügyvezető 


