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ELŐTERJESZTÉS 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. május 9-i ülésére 

a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűntetéséhez 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az önkormányzat számára kötelező feladat a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása.  
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást településünkön 2014. január 1-től az MTKSZ 
Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. 
 
Az önkormányzat elektronikus úton értesítést kapott a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelési Zrt.-től (továbbiakban: NHKV Zrt.), hogy a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit 
Kft-nek,- amelynek önkormányzatunk is tulajdonosa Fde- 2017. április 5. hatállyal - elsősorban amiatt, hogy 
az 50.000 főt nem éri el a feladatellátási körzet- visszavonták a megfelelőségi véleményét. Ezen értesítéssel 
egyúttal felhívták a közszolgáltatásért felelős önkormányzatot, hogy mondja fel a közszolgáltatóval kötött 
szerződését. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) alapján: 
36. § (1) A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással 
társulhatnak. A társulás tartalmát és feltételeit a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó jogszabályok 
keretei között társulási megállapodásban állapítják meg. 
………………………. 
37. § (1)1 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott felmondási okokon túlmenően e törvény alapján akkor mondhatja fel, ha 
a közszolgáltató 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok 
vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a 
hatóság jogerősen megállapította, 
b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette. 
(1a)2 A 2016. április 1-jét követően megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a 
települési önkormányzat legfeljebb egy hónapos felmondási idővel felmondja, ha a közszolgáltató nem 
rendelkezik minősítési engedéllyel vagy megfelelőségi véleménnyel. 
(2)3 Az (1) bekezdés szerinti felmondási idő legfeljebb 6 hónap. A felmondási idő alatt a közszolgáltató a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a települési önkormányzat 
képviselő-testületének haladéktalanul intézkednie kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának 
biztosításáról.” 
A felmondás szabályai azonban a fentiek alapján nem egyértelműek, a közszolgáltató nem sértette meg a 
közszolgáltatási megállapodást, jogerősen nem marasztalták el (nincs is jogorvoslati lehetősége a 
tájékoztatóban megvont megfelelőségnek) és a településünk nem 2016. április 1. után szerződött vele a 
feladat ellátására, hanem 2014. január 1-től szólóan.  
 
 

                                                 
 
2 Megállapította: 2015. évi CCXXI. törvény 1. § (7). Hatályos: 2016. IV. 1-től. 
3 Megállapította: 2015. évi CCXXI. törvény 1. § (8). Hatályos: 2016. IV. 1-től. 



 
Az NHKV. Zrt. által kiadott közszolgáltatókra vonatkozó területi lehatárolást tartalmazó térkép a 
településünket is magába foglaló Dél-Balatoni Régióra egy közszolgáltatóval történő hulladékgazdálkodási 
feladatellátást irányzott elő. 
  
Ezt a szolgáltatót a javaslatok szerint 
- a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Siófok, 
- az Önkormányzati Társulás a Délnyugat-Balatoni Nagytérség Települési Szilárd     
   Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására társulás Balatonfenyves, 
- a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Marcali, 
  továbbá a jelenlegi szolgáltató cégek  
- a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
- a  PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű      
  Társaság  
- a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság      
   (továbbiakban: MTKSZ.) hozná létre. 
 
Tulajdonosok maradnánk továbbra is az MTKSZ-ben, de ahhoz, hogy az új cég megfelelőségi véleményt 
kapjon, egyszerűbben és gyorsabban tudna szerződni a településünket is érintő feladat ellátásra a Marcali 
Kistérségi Többcélú Társulás. Ehhez pedig az szükséges, hogy a társulás számára ezt a hatáskört a 
képviselő- testület átadja, illetve megszüntesse a közszolgáltatási szerződést a jelenlegi szolgáltatóval. 
 
A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás az új céggel kötne közszolgáltatási szerződést, melynek 
elnevezése DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. Székhelye: Siófok, Papfődi u.3. 
 
Az új céggel a társulás - hatáskör átruházás esetén - felfüggesztő feltétellel tud szerződni, azzal, hogy  
az új közszolgáltatási szerződés akkor lép hatályba, ha ez a cég megkapja a megfelelőségi véleményt. 
Ahhoz azonban, hogy megkapja, az aláírt közszolgáltatási szerződést be kell nyújtania az NHKV Zrt. felé  
a kérelmezési eljárásban. 
A törvény alapján viszont vagy minősítési engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel, vagy a Ht.34.§. (3) 
bekezdésében foglalt esetben minősítési engedéllyel rendelkező szervezeteket magába foglaló céggel lehet 
csak közszolgáltatási szerződés kötni. Ezt követően kérelmezhető a minősítési engedély. A közszolgáltatás 
már az új cég neve alatt elindulhat. 
 
A jelenlegi közszolgáltatónk ebben a felállásban nemcsak tulajdonos lenne a Dél-Balatoni Régió Nonprofit 
Kft.-ben, hanem annak alvállalkozójaként továbbra is ellátná területünkön a hulladékgyűjtés feladatát. 
(Minősítési engedélye megvan, a törvény szerint alvállalkozó lehet.) 
 
Az NHKV Zrt.-nek a gazdaságos gyűjtési körzetre vonatkozó elvárásai miatt a jövőben a Dél-Balaton 
vonalában létrehozandó mintegy 100.000 főt ellátó cégnek van esélye a feladatok ellátására. Ellenkező 
esetben közbeszerzési eljárás lefolytatásával kell kiválasztanunk a közszolgáltatót. 
 
Kérem, hogy a képviselő- testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, amelyet a Marcali és 
Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött, közös megegyezéssel bontsa fel azzal a felfüggesztő 
feltétellel, amely szerint a szerződés megszűnésének napja a Dél-Balaton Régió Kft. számára kiadott 
megfelelőségi vélemény keltének napja, de legfeljebb a képviselő-testület döntésétől számított 6 hónap. 
(Felmondás esetén sem lehet ezen időponton túl terjeszkedni.) 
 
Javaslom, hogy az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátását ruházza át a 
Marcali Kistérségi Többcélú Társulásra és hatalmazzon fel a módosított társulási megállapodás aláírására.  
A hatáskör az utolsó testületi jóváhagyó határozat meghozatalával kerül át a társuláshoz.  
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit 
Kft.-vel 2013. december 20-án megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi azzal a felfüggesztő feltétellel, amely szerint a 
szerződés megszűnik a Dél-Balaton Régió Kft. megfelelőségi véleményének megszerzése napján, de 
legkésőbb 2017. november 9-én (a döntéstől számított 6 hónap lejártával). 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat 
ellátását átruházza a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásra. A módosított társulási megállapodást - 
minősített többséggel hozott határozatával - jóváhagyja. 
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Kéthely, 2017. május 2. 
 
        Molnár Balázs 
          polgármester 


