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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. december 13-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése 

 II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…)    önkormányzati 
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

Iktatószám: I/70/76/2013. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
   
I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban a változó jogszabályi elıírásokhoz alkalmazkodva, 
az idei évben több önkormányzati döntés is született. A legutóbbi alkalommal Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 162/2013. (X. 31.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy 
tulajdonrészt kíván vásárolni az Izsák-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-ben 
(továbbiakban: Izsák-Kom Kft.) és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést köt vele. A Képviselı-
testület felhatalmazott a határozatban foglaltak érdekében szükséges intézkedések megtételére.  
 
1.) A tulajdonrész vásárlásáról szóló szerzıdés 2013. november 28-án aláírásra került.. 
 
2.) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban Ht.) foglaltak alapján a 

települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés útján biztosítja. 

 
3.) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást 

folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekrıl szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell 
közbeszerzési eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése nem 
tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés 
megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik. A Kbt. 9. § (1) bekezdés kb) pontja értelmében e törvényt 
nem kell alkalmazni arra a megállapodásra, melyet a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti 
ajánlatkérı (…… helyi önkormányzat ….) és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással, amelynek 
részvényei vagy üzletrészei kizárólag ezen ajánlatkérı és más a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti 
ajánlatkérı(k) tulajdonában vannak, és amely felett az ajánlatkérık - tekintettel a közfeladat, illetve a 
közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggı feladatára - az ügyvezetési 
jellegő feladatok ellátását illetıen teljes körő ellenırzési jogokkal közösen rendelkeznek és képesek a 
gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvetı befolyásolására, feltéve, hogy a 
szerzıdéskötést követıen a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 
80%-a a tag ajánlatkérıkkel kötendı szerzıdések teljesítésébıl származik. A Társasági Szerzıdésben és 
az Izsák-Kom Kft. ügyvezetı igazgatójának nyilatkozatában (elıterjesztés 1. melléklete) foglaltak 
figyelembevételével közbeszerzési eljárást nem kellett lefolytatnunk. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatás 

folyamatos, zavartalan ellátása érdekében 163/2013. (X. 31.) határozatában felkért, hogy tárgyalást 
kezdeményezzek jelen közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerzıdés felmondásának lejártát (2013. 
december 14.) követıen az új közszolgáltató belépéséig a közszolgáltatás biztosítása céljából. Erre 
vonatkozóan az Izsák-Kom Kft. a jelenlegi közszolgáltatóval tárgyalást folytatott, az általuk javasolt 
kompromisszumos megoldásra vonatkozó javaslat az elıterjesztés 2. melléklete. Ennek alapján az Izsák-
Kom Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást már 2013. december 16. napjától el tudja látni.  

 
A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés tervezete (továbbá: Szerzıdés) az elıterjesztés 3. 

melléklete. A Szerzıdés magába foglalja a Ht-ben és a közszolgáltató kiválasztásáról és a 
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 317/2013. (VIII. 28). Korm. rendeletben 
(továbbiakban: Kormány rendelet) meghatározott kötelezı tartalmi elemeket. 
 

A Ht. 34. § (5) bekezdése alapján: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdésnek legalább az 
alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a közszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosító, statisztikai 
számjel), 

b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését, 
c) a közszolgáltatási területet, 
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének idıtartamát. 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés legfeljebb 10 évre köthetı meg. 
 
A Kormány rendelet alapján a Ht-ben meghatározottakon túlmenıen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási  
szerzıdésnek tartalmaznia kell: 

a) a közszolgáltatás minıségi ismérveit, az OHÜ által meghatározott minısítési osztályt; 
b) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit; 
c) a települési önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége teljesítésére 

vonatkozó feltételeket és biztosítékokat, ha a települési önkormányzat a közszolgáltatás finanszírozásában 
kötelezettséget vállal; 

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírását; valamint 
e) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozót vehet 

igénybe, figyelemmel a Kbt. 128. §-ában foglaltakra is. 
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdésben a közszolgáltató kötelességeként meg kell 

határozni: 
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körő ellátását; 
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, ideértve az 

évenkénti lomtalanítás és az elkülönített győjtés teljesítését is, ha a települési önkormányzat rendelete ezt 
elıírja; 

c) az OHÜ által meghatározott minısítési osztály szerinti követelmények biztosítását, és a minısítı okirat 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét; 

d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségő és minıségő jármő, gép, eszköz, berendezés 
biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségő szakember alkalmazását; 

e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások 
elvégzését; 

f) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények 
igénybevételét; 

g) a nyilvántartási rendszer mőködtetését és a közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás 
rendszeres teljesítését; 

h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhetı ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer mőködtetését; 
i) a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos mőködtetéséhez 

szükséges feltételeket; valamint 
j) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását. 
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdésben a települési önkormányzat kötelességeként meg 

kell határozni: 
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk 

szolgáltatását, a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel; 
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással 

történı összehangolásának elısegítését; 
c) a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának 

elısegítését; 
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék győjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek 

és létesítmények meghatározását; valamint 
e) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását az önkormányzati tulajdonban lévı 

hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában. 
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Fenti jogszabályi elıírásoknak megfelelıen került elıkészítésre a szerzıdés tervezet. 
 

 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…)    önkormányzati rendelete   a 

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) rendelet módosítására elsısorban a 
közszolgáltató személyében 2013. december 16-tól bekövetkezı változás miatt van szükség, továbbá a 
települési szilárd hulladék elhelyezéséül szolgáló hulladékkezelési létesítmény kijelölése ad okot.  
 
Tájékoztatom a T. Képviselı-testületet, hogy a Ht. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
értelmében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása és igénybevétele szabályainak, illetve a Ht. 
35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályoknak a hatályos helyi rendelettel 
történı harmonizációja céljából hatályos rendeletünk a közeljövıben felülvizsgálatra kerül. A rendelet 
teljes körő felülvizsgálatát úgy célszerő elıkészíteni, hogy ahhoz rendelkezésre álljanak a Ht. 
végrehajtási jogszabályai is. 

 
Elızetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vétele a település lakói számára élhetıbb, tisztább 
környezetet biztosít. Ezáltal csökken a környezet terhelése, a környezeti ártalmak mérséklıdnek.  
A közszolgáltatás kötelezı jellege növeli a háztartások kiadásait, ugyanakkor összességében a hulladék 
elhelyezése gazdaságosabb, mintha arról a lakosságnak magának kellene gondoskodnia a jogszabályokban 
elıírt módon.  
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vétele a település lakói számára élhetıbb, tisztább 
környezetet biztosít. Ezáltal csökken a környezet terhelése, a környezeti ártalmak mérséklıdnek.  
3.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nem mérhetı. 
4.   A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A jogszabály megalkotását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdése és 35. §-a 
kötelezıvé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása jogszabálysértést eredményezne, 
miután nem lenne biztosítva 2013. december 16-tól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos 
ellátása.  
5.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat által kiválasztott közszolgáltatónál 
adottak. Az önkormányzatra ezek többlet terhet nem rónak.  
 

Fentiek alapján az Elıterjesztés 3. mellékletében szereplı Szerzıdést és annak elfogadáshoz szükséges 
határozat- tervezet és az elıterjesztés 4. mellékletében szereplı rendelet-tervezetet terjesztem T. 
Képviselı-testület elé: 
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Határozat-tervezet 

 
……../2013.(…….) ÖH 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése  

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés 3. 
mellékletét képezı Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester  
Határid ı: 2013. december 13. 

 
 
Lajosmizse, 2013. december 12. 

                    

                          Basky András sk. 

                              polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
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Elıterjesztés 3. melléklete 

 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ İDÉS 

 
 

Amely létrejött egyrészrıl az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság (székhelye: 6070 Izsák, Vadas dőlı 0394/6., képviseli: Rudics Ákos ügyvezetı) - 
továbbiakban: Közszolgáltató-   

- statisztikai jelzıszáma: 12857823-9000-113-03, 
- cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-109888, 
-  KÜJ azonosító: 100 436 976, 
- KTJ/telephely azonosító: 100 641 032, 
- KTJ/IPPC azonosító: 101 640 441 
 
másrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata (székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1., adószám: 
15724612-2-03,  képviseli: Basky András polgármester) mint Megbízó – a továbbiakban: Önkormányzat – 
 
- az Önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek - között a mai napon az alábbi 
feltételek szerint:  

I. 
Elızmények 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvényben, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben /továbbiakban 
Ht./ és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján az önkormányzat a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés útján 
biztosítja.  
 
 
Szerzıdı felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § 
(1) bekezdés kb) pontjában foglaltak figyelembevételével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerzıdés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik. 
 
1.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a tevékenység végzéséhez szükséges alábbi 
engedélyekkel rendelkezik: 
 
- Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási engedély száma: 14/6379-9/2013. 
- IPPC engedély száma:                                           51932-4-36/2012. 
- Hulladék begyőjtési szállítási engedély száma:                  92.113-1-6/2013, továbbá 
- az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság által kiadott 
minısítı okirat száma:  A-026/2013.  

(minısítési osztály – C1, érvényességi ideje:  2014. november 30.  
 
A közszolgáltatás minıségi ismérvei:  
 
A minısítés ismérveit a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minısítésérıl  szóló 2013. évi 
CXXV. törvénynek a minısítési osztály megszerzéséhez szükséges követelményeket tartalmazó 1. 
mellékletében a C/I minısítési osztályra maghatározott feltételek tartalmazzák. 
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Közszolgáltató kijelenti, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljeskörő és folyamatos 
ellátásához szükséges 
 
a) mennyiségő és minıségő jármővel, géppel, eszközzel, berendezéssel rendelkezik, 
b) létszámú és képzettségő szakembert alkalmaz 
és fentieket a szerzıdés hatályosságának ideje alatt biztosítja. 
 
 
 

II.  
Általános feltételek 

 
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásként ellátott feladat terjedelme: 

 
1.1. A Ht. 42. § (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató  

a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben győjtött 
települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyőjti és elszállítja - ideértve a háztartásban képzıdı 
zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten győjtött hulladék összegyőjtését és elszállítását is - 

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyőjti, illetve átveszi és 
elszállítja, 

c) az általa üzemeltetett hulladékgyőjtı ponton, hulladékgyőjtı udvaron győjtött vagy átvételi helyen 
átvett hulladékot összegyőjti és elszállítja, 

d) az elhagyott, illetve ellenırizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyőjti, elszállítja és 
gondoskodik a hulladék kezelésérıl, ha erre a települési önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerzıdése kiterjed, külön szerzıdés rögzíti részletes szabályait 

e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék begyőjtésérıl, hulladékkezelı létesítménybe történı elszállításáról. 

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti.  
 

1.2. A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a település közigazgatási területén keletkezı települési szilárd 
hulladék begyőjtésére, és ártalmatlanító helyre történı szállítására. 1.1. d) pont 
 
1.3. A településrıl származó vegyes kommunális hulladékot Közszolgáltató a Kecskeméti Regionális 

Hulladéklerakóba és/vagy az Izsáki Regionális Hulladéklerakóba szállítja.  
 
1.4. Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége Lajosmizse város közigazgatási területére terjed ki, 

melyet e szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen kizárólagos joggal lát el. 
 

1.5. A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti 
teljesítése. A hulladék győjtése, ártalmatlanító helyre történı szállítása 35, 60, 80, 110, 120 literes 
győjtıedényekben történik legalább hetente egyszeri alkalommal Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló mindenkor hatályos rendelete szerint. 

 
1.6. Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez, 

illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységérıl és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeirıl szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet. 

 
1.7. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei: Közszolgáltató a lakosságtól és az 

igénybevevıktıl közvetlenül szedi be a hulladékszállítási díjat, valamint a hulladék átvételi 
díjat. Közszolgáltató a lakosság részére a díjat negyedévente, utólag számlázza. Az 
Önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában kötelezettséget nem vállal. Közszolgáltató a 
hulladék begyőjtését, szállítását és ártalmatlanító helyen történı elhelyezését, a szolgáltatást 
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igénybevevıktıl beszedett, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelıen számított és 
érvényesített díjból és egyéb tevékenységébıl fedezi.  

 
1.8. A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott, továbbá a 

hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelızési, hasznosítási és ártalmatlanítási célok elérése 
érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására - a közbeszerzésekrıl szóló törvény 
elıírásainak megfelelıen - alvállalkozót vehet igénybe.  

 
1.9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási mőveleteket közvetlenül irányító vezetınek középfokú környezetvédelmi 
szakirányú hulladékgazdálkodási létesítmény vezetıjének felsıfokú mőszaki vagy felsıfokú 
környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.  

 
III. 

Közszolgáltató kötelezettségei 
 
 
1. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy  
a. a jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatást folyamatosan és teljes körően ellátja és ezen 

közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségő, minıségő  jármővet, gépet, eszközt, valamint 
berendezést biztosítja és a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges létszámú és képzettségő szakembert 
alkalmazza,  

b. a közszolgáltatás folyamatos ellátásához, és biztonságosan bıvíthetı teljesítéséhez szükséges 
fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat elvégzi.  

c. a közszolgáltatási tevékenységérıl – ideértve bevételeit és kiadásait – évente beszámolót készít, és azt az 
Önkormányzatnak tárgyévet követı november 15. napjáig írásban benyújtja.   

d. a jelen szerzıdésben nevesített közszolgáltatás teljesítésével összefüggı és külön jogszabályban 
meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, s ezen adatokat a saját nyilvántartásában kezeli.  

e. a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásáról és folyamatos mőködéséhez 
szükséges feltételeket betartja,  

f. A közszolgáltatást igénybevevık számára a településen ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert épít 
ki és mőködtet.  
Az ügyfélszolgálat helye: 
Lajosmizse, Szent Lajos u. 29. szám (bejárat a Kossuth Lajos u. felıl) 
Nyitva tartás, személyes ügyintézési lehetıség minden héten csütörtökön 9-11 óra között.   

g. Köteles írásban tájékoztatni a lakosságot az ürítés napjáról. A hulladékbirtokost a közszolgáltatás 
módjában beálló változásról elızetesen értesíti, az értesítést honlapján, illetve a helyben szokásos módon 
(hirdetı tábla, Önkormányzat honlapja) köteles közzétenni. 

h. A fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjét külön szabályzatban állapítja meg, és ezen 
szabályzatot az Önkormányzat számára megküldi.  

i. Az OHÜ által meghatározott minısítési osztály szerinti követelmények biztosítását, és a minısítı okirat 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét 
biztosítja. 

j. A külön kormányrendeletben meghatározott összegben felelısségbiztosítási szerzıdést köt és céltartalékot 
képez. 

k. Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló mindenkor hatályos rendeletében meghatározott feltételekkel 
(ürítés gyakorisága, hulladék edényzetek osztályozása, a közszolgáltatásba bevont terület meghatározása, 
a közszolgáltatás ellátásának rendszere és módszere, stb.) teljesíti. ideértve az évenkénti lomtalanítás és 
az elkülönített győjtés teljesítését is. 
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l. Az elkülönítetten győjtött (újrahasznosítható zöldhulladék /szelektív hulladék) települési hulladékot a 
vegyes hulladéktól elkülönítve, külön győjtıedénybe, zsákba vagy konténerbe helyezve szállítja el,  
- amennyiben az újrahasznosítható hulladékot hulladékgyőjtı zsákban győjtik, akkor a zsákot olyan 

színnel, jelzéssel vagy felirattal ellátni, amelybıl egyértelmően kiderül, hogy a zsák milyen 
hulladékot tartalmaz,  

- ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten győjtött hulladék 
hasznosítható összetevıket tartalmaz, a hulladék hasznosítását megelızıen gondoskodni a hulladék 
válogatómőbe történı elszállításáról és a hasznosítható hulladék-összetevık elkülönített győjtését 
követı válogatásáról. 

- a Házhoz menı szelektív hulladék-begyőjtési rendszerben (mőanyag, fém, italos kartondoboz és 
papír anyagfajtásra vonatkozik) a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja a szükséges zsákokat. A 
begyőjtés legalább havonta egyszer, elıre meghatározott idıpontokban történik.  

- A közszolgáltató feladatát képezi a Lajosmizsén kihelyezett szelektív hulladékgyőjtı szigetek 
konténereinek állandó ellenırzése, a megtelt konténerek ürítése és a hulladékgyőjtı szigetek 
környezetének tisztántartása. 

- az elkülönített hulladékgyőjtés céljáról, annak fontosságára való figyelemfelhívás érdekében 
készített szakmai anyagot, a hasznosítás folyamatát bemutató ismeretterjesztı tájékoztató anyagot az 
ingatlantulajdonosok részére térítésmentesen, elektronikus úton, személyesen vagy postai úton 
megküldi.  

m. az ingatlantulajdonos által szabványos vagy a vegyesen történı hulladékgyőjtés céljára gyártott speciális 
győjtıedényben győjtött hulladék elszállítását zárható konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást 
megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, illetve az e feltételeket biztosító célgéppel, 
szállítójármővel a környezet veszélyeztetését, szennyezését, illetve károsítását kizáró módon elszállítja,  

n. A hulladékbegyőjtést a szállítási naptárban meghatározott napokon, nyáron 6 – 18 óra, télen 6-17 óra, 
szombaton 6-16 óra között köteles elvégezni. 

o. A hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, az úttest szélére kitéve, 
közterületen köteles átvenni. Ha az ingatlan bejárata mellett úttest vagy megközelítési lehetıség nincsen, 
úgy az ingatlan bejáratához legközelebb esı úttest mellett veszi át a hulladékot. 

p. Amennyiben a Közszolgáltató a meghatározott szállítási napon szolgáltatását – mőszaki vagy idıjárási 
gondok miatt - elvégezni nem tudná, akkor azt az akadály elhárítását követı járatszedési napon köteles 
teljesíteni. Ha a rendszeres szállítási nap ünnep, vagy munkaszüneti napra esik - és a Közszolgáltató az 
Önkormányzattal másban nem állapodnak meg -, akkor a hulladékot a következı munkanapon vagy a 
lakosság elızetes értesítése mellett a Közszolgáltató által megjelölt idıpontban kell elszállítani. Ha a 
győjtıedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következı 
szállítási napon kerül sor. Ha a hulladékot vagy a lomokat a Közszolgáltató a szállítási napon vagy az 
elızetesen meghirdetett idıpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az 
ingatlantulajdonosok hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül a 
helyettesítı megoldásról gondoskodni. Az új idıpontról a lakosságot a Közszolgáltatónak kell írásban 
tájékoztatnia. 

q. A Közszolgáltató köteles az általa elvárható gondossággal az edényzetet kezelni. Az Önkormányzat 
rendeletében rögzített edényzetben keletkezett károkért Közszolgáltató anyagi felelısséggel tartozik. 

r. A hulladék átvételekor, illetve elszállításakor a kiszóródott hulladékot köteles felszedni és elszállítani, 
valamint a területet megtisztítani. 

s. A hulladék begyőjtését megtagadhatja 
- ha a hulladék nem az önkormányzati rendeletben meghatározott szabványos győjtıedényben került 

átadásra (kivétel a Közszolgáltató által biztosított – az eseti többlethulladék, vagy a szelektív 
hulladékgyőjtésre szolgáló – zsák), továbbá ha szemrevételezéssel megállapítható, hogy a 
győjtıedény vagy hulladékgyőjtı zsák a hulladékkal együtt nem győjthetı, szállítható, 
ártalmatlanítható (pl. állati vagy más veszélyes hulladék) vagy újrahasznosításra alkalmatlan anyagot 
tartalmaz.  
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- ha a hulladéktartály tartalma betömörített, befagyott, vagy nem lakossági eredető, kommunális 
jellegő hulladékot tartalmaz.  

- amennyiben a hulladék veszélyes anyagot tartalmaz (gyógyszer, használt háztartási olaj, elektromos 
készülékek, izzók, fénycsövek. elemek, akkumulátorok) 

- Az ürítés megtagadását csak értesítés hátrahagyásával teheti meg. 
t. Biztosítja, hogy az ingatlantulajdonos a vegyes hulladék győjtéséhez legalább 2 különbözı őrmértékő 

győjtıedény közül választhasson, a választási lehetıséget az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltató 
úgy ajánlja fel, hogy a választható győjtıedény őrmértéke arányos legyen az ingatlanon képzıdı hulladék 
mennyiségével, figyelembe véve  
a.) a településen képzıdı vegyes hulladék fajlagos mennyiségét,  

      b.) az ingatlant használók számát,  
      c.) az ürítési, illetve elszállítási gyakoriságot, valamint  
      d.) az elkülönítetten győjtött hulladék mennyiségét, amennyiben az ingatlanon a települési hulladékot 

elkülönítetten győjtik.  
u. Gondoskodni arról, hogy a közszolgáltató győjtıjármővén munkát végzı alkalmazottak közül legalább 

egy jelenlévı a hulladék átvételére vonatkozó alapfokú szakirányú képesítéssel rendelkezzen. 
v. Az Önkormányzattal együttmőködve az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel a jogszabályokban 
elıírt szerzıdést megköti. 
z. Évente egy alkalommal biztosítja a lakosság részére a lom hulladék kijelölt idıszakon belül történı 

elszállítását, melyért külön díjazást nem számít fel sem az Önkormányzatnak, sem a hulladék 
tulajdonosának. A lomtalanítás megszervezése a Közszolgáltató feladata.  

 
 

IV.  
Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok 

 
1. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a 

közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi, a közszolgáltatóval szerzıdést köt.  
2. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjat fizet a mindenkor hatályos jogszabályokban elıírt összegben.  
3. A vegyes, továbbá az elkülönítve győjthetı papír-, fém-, fa-, üveg, mőanyag vagy lehetıség szerint egyéb 

fajtájú települési hulladékot az ingatlantulajdonos zárható, szabványos győjtıedényben vagy a 
hulladékgyőjtés céljára gyártott hulladékgyőjtı zsákban győjti a további hulladékgazdálkodási 
tevékenységek elvégzése céljából. 

4. Az ingatlanhasználó a települési hulladék győjtésére szolgáló győjtıedényt az ingatlanon belül tartja, azt 
közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el. Nem tekinthetı tartós 
közterület használatnak a győjtıedény ürítési célból történı közterületre helyezése. 

5. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti 
nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a 
személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét 
megadja. 

6. Az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képzıdı települési hulladékot győjti, és azt a 
közszolgáltatónak rendszeres idıközönként átadja. 

7. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képezı 
elkülönítetten győjtött hulladék kezelésérıl a Ht. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint 
gondoskodik. 

8. Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a zöldhulladékot 
elkülönítetten győjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága, illetve 
lebontása biztosítható legyen. 
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9. A győjtıedénybe helyezett települési hulladék - a Ht. 43. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel - a 
hulladéktermelı tulajdonát képezi addig, amíg az a közszolgáltató birtokába kerül. 

10.Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhetı el, illetve adható át a 
közszolgáltatónak. 
 

V. 
Önkormányzat kötelezettségei 

 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy  
1. A jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató 

számára szükséges információkat haladéktalanul megadja.  
2. Elısegíti a közszolgáltatás körébe nem tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 

tevékenységeket, valamint a településen mőködtetett különbözı közszolgáltatások összehangolását 
3. A közszolgáltatással összefüggı személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az 

Önkormányzat rendeletben határozza meg. 
4. A jelen szerzıdés megkötését követıen a szerzıdés idıtartama alatt más hulladékszállítóval szerzıdést 

nem köt.  
 

VI. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

 
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a Ht. szabályai szerint kerül megállapításra.  A hatályos 

hulladékgazdálkodási díj jelen szerzıdés 1. sz. függelékét képezi.  
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás díja magában foglalja a szállítási naptárban meghatározott napokon 

történı települési hulladék győjtését és elszállítását, ártalmatlanító helyen történı elhelyezését 
(ártalmatlanítás költségeit) a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtést és a begyőjtött újrahasznosítható 
hulladékok elıkezelıhöz vagy hasznosítóhoz szállításának, elıkezelésének a házhoz menı 
lomtalanításnak és a hulladék ártalmatlanításának költségét. 

(3) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a kötelezıen ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladék 
kezelési szolgáltatás költségei elszámolását, és díját szigorúan el kell különíteni és a költségeket a jelen 
szerzıdésben szabályozott közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. 

(4) A Felek tudomásul veszik, hogy indokolt költségnek és ráfordításnak minısül különösen a 
hulladékbegyőjtés, a szállítás, és az ártalmatlanítás gyakorlásához szükséges létesítmények üzemeltetési 
és karbantartási költsége és ráfordítása, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, valamint a 
közszolgáltatás körében mőködtetett létesítmények utógondozásának és monitorozásának az építtetési 
idıszakra vetített költsége.  

(5) A közszolgáltatás ellenértékét, a közszolgáltatási díjat a hulladékbirtokosok fizetik meg. 
(6) A Hulladékkezelési közszolgáltatás díjat a hulladékbirtokosoktól a Közszolgáltató a saját nevében 

és számlájára köteles és jogosult beszedni.  
(7) A kiszámlázott, de a hulladékbirtokos által meg nem fizetett díjhátralék behajtására a Ht.52.§-ában 

meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
 
 

VII. 
A szerzıdés hatálya és megszőnése, a szerzıdésszegés szankciói 

 
1. A jelen szerzıdés 2013. december 15-én lép hatályba. 
2. A jelen szerzıdést a Felek ……….évre terjedı határozott idıre kötik.  
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3. Az Önkormányzat a jelen szerzıdést a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenıen akkor 
mondhatja fel, ha a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet 
védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat elıírásait súlyosan 
megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy más hatóság jogerısen megállapította, továbbá a 
szerzıdésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette vagy nem 
rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az ÖHÜ által kiállított 
minısítési okirattal. 

4. A Közszolgáltató a teljesítés megkezdését követıen a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon 
túlmenıen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést akkor mondhatja fel, ha 

 a.) a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdében meghatározott 
kötelezettségét- a közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti és ezzel a közszolgáltatónak 
kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését, vagy 

 b.) a hulladékgazdálkodási közszolgálati szerzıdés megkötését követıen hatályba lépett jogszabály a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a 
közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerzıdésszerő teljesítése körébe tartozó  
lényeges és jogos érdekeit jelentıs mértékben sérti.  

5. A jelen szerzıdés felmondási ideje 6 hónap és a fent meghatározott eseteken kívül a szerzıdés a 
határozott idı lejárta elıtt nem mondható fel.  

6. Amennyiben a jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, vagy jogszabályba ütközik, és 
ezt bíróság jogerıs határozata megállapítja, úgy a Felek ezt a rendelkezést a vonatkozó rendelkezéssel 
elérni kívánt szerzıdéses cél megvalósítására leginkább alkalmas, érvényes és jogszabályba nem ütközı 
írásbeli rendelkezéssel kötelesek pótolni a határozat jogerıre emelkedését követı 30 napon belül. Ez a 
kötelezettség nem terheli a feleket, ha a bíróság által érvénytelennek nyilvánított szerzıdéses 
rendelkezés nélkül valamelyik fél a szerzıdést nem kötötte volna meg. A szerzıdés esetleges 
módosításáig a Felek a még módosításra nem került szabályozást tekintik irányadónak.    

7.  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megszőnése vagy megszüntetése esetén, továbbá ha a 
közszolgáltató nem rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által 
kiállított minısítı okirattal, a közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 

 
 

VIII. 
Záró rendelkezések 

 
1) A Felek a jelen szerzıdés teljesítése érdekében egymással kötelesek együttmőködni és a szerzıdés 

rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot hozzájárulást stb. a másik fél 
felkérése esetén haladéktalanul megadni. A szerzıdéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a 
jognyilatkozat írásba foglalása szükséges. 

 
2) A jelen szerzıdés rendelkezéseit érvényesen, csak mindkét fél cégszerő aláírásával ellátott 

megállapodással lehet módosítani 
 
3) A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései 

az irányadóak. A Felek a Ht. és annak végrehajtása tárgyában megjelent jogszabályok rendelkezéseit 
kötelesek betartani.  
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4) A Felek a jelen szerzıdésbıl származó jogvitáikat elsısorban békés úton kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhetı el, úgy a Felek jelen megállapodásból származó 
bármilyen vitájuk elintézésére a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
5) A jelen szerzıdésbıl a Felek 4 példányt készítettek, melybıl a Feleket cégszerő aláírást követıen 2-2 

példány illeti meg.  
 

6)  Felek a jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerzıdést elolvasás és együttes értelmezést 
követıen, mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag aláírták. 
 

 
Izsák, 2013…………………………………  Lajosmizse, 2013. …………………..………….. 
 
 
 
            IZSÁK-KOM Kft.     Lajosmizse Város Önkormányzata 
 Rudics Ákos ügyvezetı         Basky András polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Bagócsi Károly FB elnök  
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1. számú függelék 
 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítja a Ht. 91. §-ának 
bekezdéseit: 
„91. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július 1-jétıl 
2014. december 31-éig az e §-ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani.” 
„91. § (2) A természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendı szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve 
az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 
százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.” 
 
 

Edény 
őrtartalm
a (liter) 

Nettó Egységnyi 
díjtétel (Ft) 

2012. április 14-
én  

(9/2011. (III.24.) 
ÖR alapján 

Bruttó Egységnyi 
díjtétel (Ft) 

2012. április 14-
én  

(9/2011. (III.24.) 
ÖR alapján 

 
(ÁFA 27%) 

Alkalmazható egységnyi díjtétel legmagasabb 
mértéke 2013. július 1-tıl (1 ürítés díja) 

a 2012. április 14-én alkalmazott bruttó egységnyi 
díjtétel 4,2 %-kal megemelt összegnek a 90 %-a. 

 

35* 115,38 146,53 137,42 
60 220,19 279,64 262,25 
80 277,88 352,91 330,96 
110 334,62 424,97 398,54 
120 334,62 424,97 398,54 

 
* A 35 literes őrmérető edényt 2013. december 16-tól újabb tulajdonosok nem vehetnek igénybe. 2013. 
december 16. elıtt használatba vett 35 literes edényt a közszolgáltató menetrend szerint ürít és a díjat fenti 
táblázatban foglaltak szerint számláz ki. 
 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj tartalmazza a kommunális hulladékgyőjtés, szelektív hulladékgyőjtés 
és a házhoz menı lomtalanítás költségét.  

 
 
Az Izsák-Kom Kft-nél beszerezhetı hulladékgyőjtı edények ára:     
                                                                      Ft. (Bruttó)   

használt 60 literes győjtıedény (jó állapotban) 6.350 

használt 80 literes győjtıedény (jó állapotban) 6.985 

110-120 l-es győjtıedény  

240 literes győjtıedény  

120 literes zsák a maradék hulladéknak  
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Elıterjesztés 4. melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…./2013.  (…) önkormányzati rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló  
4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 35. § b) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. 
§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
[ Az önkormányzat a közszolgáltatások ellátásával az alábbi közszolgáltatókat bízza meg: ] 
 
„a) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységet végzı közszolgáltató: Izsák-
Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (6070 Izsák, 
Vadas dőlı 0394/6., statisztikai jelzıszám: 12857823-9000-113-03, Cg. 03-09-109888, 
KÜJ:100 436 976, KTJ/telephely: 100 641 032, KTJ/IPPC: 101 640 441, képviseletében 
eljáró: Rudics Ákos ügyvezetı)"  

 
2. §  

(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„(1) Települési szilárd hulladékot az alábbi helyeken lehet elhelyezni: 
 
a) Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó - 6000 Kecskemét, Kisfái 248.  
b) Izsáki Regionális Hulladéklerakó - 6070 Izsák, Vadas dőlı 0394/6.” 

 
3.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2013. december 15. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 

hatályát veszti.  
 

         Basky András                                                                 dr. Balogh László   
          polgármester                                                                              jegyzı  
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. … 
 

                                                                  dr. Balogh László   
                                                                   jegyzı 

 


