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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013. január 1. napján hatályba lépett az új hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
/továbbiakban: Ht./, amely új alapokra helyezte a hulladékgazdálkodást. Az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /továbbiakban: Koordináló szerv/ 
márciusi tájékoztatása értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egységes, optimális, 
nonprofit kialakítása érdekében megkezdte a közszolgáltatók megfelelőségi véleményének 
felülvizsgálatát. Koordináló szerv megfelelőséggel rendelkező regionális közszolgáltatót javasol az 
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírt színvonalú ellátás biztosítása 
érdekében. 
 
Jogszabályi háttér: 
 
A Ht. az alábbiak szerint határozza meg a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokat:  
 
„33. § (1) A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján 
biztosítja. 
(2) A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 
közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik. 
(3) A felhívásban az ajánlatkérő meghatározza, hogy a közbeszerzési eljárás során milyen, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint osztályba 
sorolt gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot vagy nyújthatnak be részvételi jelentkezést. 
34. § (1) A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. 
(2) A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 
csak 1 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet. 
(3) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben 
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meghatározott minősítési engedéllyel (a továbbiakban: minősítési engedély) és a 32/A. § (1) 
bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező gazdasági szereplővel köthet. 
(4) A települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérően azzal a 32/A. § (1) 
bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező, de minősítési engedéllyel nem 
rendelkező gazdasági szereplővel is köthet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, 
amelynek tagjai - az államot és a települési önkormányzatot kivéve - valamennyien rendelkeznek 
minősítési engedéllyel. 
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek 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 időtartamát. 
(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval legfeljebb 10 évre köthető 
meg. 
(8) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható, valamint az ingatlanhasználó kérésére 
önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető. 
(9) A lakosság tájékoztatása érdekében a települési önkormányzat a közszolgáltatási szerződés 
közzétételről a helyben szokásos módon gondoskodik. 
35. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 
a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az 
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban. 
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, 
továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a 
közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; 
c) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató 
és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri rendeletben nem 
szabályozott módját és feltételeit; 
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, 
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő 
szüneteltetés eseteit; 
f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; 
(2) A települési önkormányzat gondoskodik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi 
feltételeinek megszervezéséről. 
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. 
(2) A hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzati döntés meghozatala előtt a 
nyilvánosság véleményének megismerése érdekében közmeghallgatás tartható. 
(3) A települési önkormányzat közmeghallgatást tart a települési hulladék elkülönített gyűjtésének 
bevezetésével kapcsolatos döntések meghozatala előtt. 
37. § (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) 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. 
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(2) 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. 
(4) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása 
esetén a szerződés megszűnésétől az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba 
lépéséig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról haladéktalanul gondoskodik. 
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a közszolgáltató a 
települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése 
napján átadja. 
(6) A települési önkormányzat a birtokában lévő és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napján az új közszolgáltatónak átadja. 
37/A. § Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 33-34. §-ban 
foglaltak szerint nem biztosítja, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a 33-34. §-ban 
meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény szerint kell eljárni.” 
 

I.  
Lajosmizse Város Önkormányzata az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés  
keretében gondoskodik a települési hulladékgazdálkodásról. A Koordináló szerv a jelenlegi 
közszolgáltató részére kiadott 3700-83/2016. sz. megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal 
visszavonta a Ht. 32/A. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozva, miszerint „az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak 
és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális 
használatának rendszerét.” 
 
A fentiek alapján gondoskodnunk kell a kötelező közszolgáltatás ellátásáról – a jelenlegi 
közszolgáltatási szerződés felmondása mellett – az új közszolgáltató kiválasztására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, ellenkező esetben a katasztrófavédelem jelölné ki az 
átmeneti közszolgáltatót. A kialakult helyzetről és a tervezett intézkedési lépésekről a Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot írásban értesítettük.  
 
 
A feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében többszöri egyeztetést folytattunk az Izsák-kom 
Nonprofit Kft-vel, melynek eredményeként a jelenlegi szerződés felmondásra kerül. 
 
Az előterjesztés 1. mellékletében olvasható az Izsák-Kom Nonprofit Kft-től érkezett tájékoztató levél. 
Az előterjesztés 2. mellékletét képezi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondás-
tervezete.  
 
     II. 
 
A Koordináló szervtől 2017. április 11-én kapott 8522-54/2017. iktatószámú levélben, melyben a 
megfelelőségi vélemény visszavonásáról tájékoztatnak, egyúttal kérik az önkormányzatot, hogy a 
törvényi előírásoknak megfelelő közszolgáltatóval a hulladékgazdálkodási szerződés megkötéséről 
gondoskodjunk. A megtett intézkedésekről a Koordináló szervet értesíteni kell. A megfelelőségi 
vélemény visszavonásával kapcsolatban további tájékoztató levél érkezett, melyben többek között 
leírásra került, hogy azon szolgáltató, amelynek közszolgáltatási szerződését az ellátásért felelős 
felmondta, a közszolgáltatás ellátásában a megfelelőségi véleménnyel rendelkező közszolgáltató 
közreműködőjeként, vele együttműködve részt vehet, ezért az integrációs folyamatok a folyamatos 
közszolgáltatás ellátását nem veszélyeztethetik, nem befolyásolhatják. A Koordináló szerv levelei az 
előterjesztés 3. mellékletében olvashatók. 
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2017. május 1-el a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig megbízzuk az „ÖKOVÍZ” 
Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
rövidítve „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. -t (2700 Cegléd, Pesti út 65., Cégj sz.: 13 –09–086 647; Adósz: 
12564392-2-13, KÜJ:100 279 742; KTJ: 101 084 999) a feladatellátással. Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit 
Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint A/I. 
minősítéssel, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és a Koordináló szerv által 3700-
80/2016. számon kiadott megfelelőségi véleménnyel rendelkező nonprofit gazdasági társaság, így 
alkalmas a feladatellátásra. A megfelelőségi vélemény visszavonásig, de legfeljebb 2017. 09. 30-ig 
hatályos.  
Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. képviseletére jogosult Agatics Roland ügyvezető nyilatkozatot küldött a 
közszolgáltatás ellátásáról.  
Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-tervezet és 
annak részét képező nyilatkozat az Előterjesztés 4. mellékletét képezi.  
 
 
III. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület dönt az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft-vel kötendő új 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről, úgy át kell vezetni a közszolgáltató 
személyében – „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. – történt változást a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletben, továbbá be kell építeni a 
zöldhulladék gyűjtés szabályait, amelyről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-tervezet 
rendelkezik is.  
2017. május 1-től ténylegesen a zöldhulladék gyűjtés is a közszolgáltatás részét fogja képezni.  
Az elkülönítetten gyűjtött zöld hulladék a következő módon és gyakorisággal kerül elszállításra: 

 Január hónapban két alkalommal, a kihelyezett fenyőfák 
 Áprilistól- novemberig havi 1 alkalommal házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 

 
A közszolgáltató a zöldhulladék (fűkaszálék, kerti gyom és lombhulladék) 
gyűjtéséhez háztartásonként 2 db zöld színű, lebomló anyagból készült zsákot 
biztosít és kizárólag csak az emblémás zsákban kihelyezett zöld hulladékot szállítja el.  
Ágnyesedék maximum 70 cm összekötözött kötegekben kerül elszállításra.  

 
 
Fentiek beépítésre kerültek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
módosítás tervezetébe.  
 
A rendelet-tervezet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § 
(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel véleményezés céljából megküldésre került a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya részére.  
A Jat. 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletezésű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 
Az előzetes hatásvizsgálat eredményeit az alábbiakban részletezem: 
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
 
A közszolgáltatás kötelező jellegében változás nem történik, nagyobb költségvetési terhet nem ró a helyi 
társadalomra, a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés bevezetése kedvező hatást érhet el.  
 
2.  Környezeti és egészségi következményei: 
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vétele és az újonnan bevezetésre kerülő házhoz menő 
zöldhulladék gyűjtés a település lakói számára élhetőbb, tisztább környezetet biztosít. Ezáltal csökken a 
környezet terhelése, a környezeti ártalmak (mint például a kerti avar égetés) mérséklődnek. 
 
2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 
A Ht. 37. § (5)-(6) bekezdései értelmében, - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése 
esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a 
közszolgáltató a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése 
napján átadja. A települési önkormányzat a birtokában lévő és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés hatályba lépésének napján az új közszolgáltatónak átadja – ezáltal az önkormányzat adminisztratív 
terhei megnőnek.  
 
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 
kötelezővé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása jogszabálysértést eredményezne.  
 
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.  
 
Törvényi kötelezettségeink ellátása érdekében javaslom a jelenlegi szerződés felmondását és az új 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését a közbeszerzési eljárás eredményes 
lefolytatásáig.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé, egyúttal javaslom az 
előterjesztés 5. mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadását: 
 
 
 

Határozat-tervezet 
 
……../2017.(…….) ÖH 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
/továbbiakban: Koordináló szerv/ 8522-54/2017. iktatószámú levelében foglaltakra 
hivatkozással, - mely szerint az Izsák-Kom Nonprofit Kft. részére 3700-83/2016. számon 
kiállított megfelelőségi vélemény azonnali hatállyal visszavonásra került - úgy dönt, hogy az 
Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel felmondja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásáról szóló 
megállapodás-tervezetet.  
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3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 33. § (1) és 37. § (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségei teljesítése 
érdekében elfogadja az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rövidítve „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. (2700 
Cegléd, Pesti út 65., Cégj sz.: 13-09-086647; Adósz: 12564392-2-13, KÜJ:100 279 742; KTJ: 
101 084 999) megkötendő – az Előterjesztés  4. sz. mellékletét képező, határozott ideig, 
határozott feltétel bekövetkezéséig: az új közszolgáltató kiválasztására kiírandó közbeszerzési 
eljárás eredményes lefolytatásáig és ez alapján kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés hatályba lépésének napjáig tartó - hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-
tervezetet. 

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
jelenlegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2017. április 30-i dátummal történő 
felmondásáról szóló megállapodás, és az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
2017. május 01. napjával történő aláírására. 

5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri továbbá a polgármestert a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Koordináló szerv részére történő 
megküldésére. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2017. április 27. 

 
 
 

Lajosmizse, 2017. április 24. 

 

                           Basky András sk. 

                              polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
 
 

 
 
 
 

 
 
Izsák- 
KomNonprofit Kft. 
tulajdonos Önkormányzatai     Izsák, 2017.04.07.  
részére        
 
Tárgy: Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés felmondása, ütemterv megküldése 

 

Tisztelt Tulajdonos Önkormányzatok! 

 Mint arról már más forrásokból (internet, TV, újság) bizonyára értesültek, 2017. április 
30- ig kötelező, a térségi hulladékkezelő közszolgáltatóknak integrálódniuk. Az eljárás ismert 
a vízi közművek integrációjából. A január 01- én dolgozó 108 Közszolgáltatóból, maximum 
20 maradhat. (jelenleg már csak kb. 50 rendelkezik engedéllyel, és naponta csökken a 
szám) 
 A mi térségünk, a Duna- Tisza köze Régióhoz tartozik (lásd melléklet). 
 A Régióban üzemelő települések és cégek többsége az Ökovíz Nonprofit Kft. /Hírös 
Hulladékgazdálkodási Kft. társasághoz csatlakozott, így a megadott határidőig, a Társaság 
280 000 lakos hulladékkezelő Közszolgáltatójává válik.Ennek megfelelően, a térség többi 
Közszolgáltatójának az engedélye megszűnt. 
A teljesség igénye nélkül, a csatlakozó települések: Cegléd, Nagykőrös, Monor, Nagykáta, 
Tápiószecső, Pilis, Tiszakécske, Lakitelek, Dunavecse, Apostag, Dömsöd, Akasztó, 
Dunaegyháza, Dunatetétlen, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton,Tass, 
Kiskunlacháza,Albertirsa, Bénye, Ceglédbercel, 
Csemő,Dánszentmiklós,Farmos,Gomba,Gyömrő,Káva,Kocsér,Kóka,Mende,Mikebuda,Monor
ierdő,Nyáregyháza,Nyársapát,Pánd,Péteri, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, 
Tápióbicske ,Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, 
Tápiószőlős, Tóalmás, Törtel, Újszilvás, Úri, Vasad. 
 
 Az év első felében pedig, további települések csatlakozása lesz – területi lehatárolás 
miatt – kötelező, (jelenleg Felső-bácskai hulladékgazdálkodási Np. kft.; VertikálNp Kft; 
Szolnoki NHK cégek területéről) így a várható lakos létszám meghaladja a 400 000 lakost, 
ami megközelíti az NHKV Zrt. által 1 Közszolgáltatóhoz tartozó, elvárt méretet.Ez anyagilag 
is jelentős többletbevételt jelent, ami nélkül egy Közszolgáltató képtelen megmaradni. 
 A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. pedig jelenleg, 48 térségi település kb.4,7 milliárd 
forint önkormányzati vagyonának kezeléséért felelős. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 
75%-os tulajdonosa (80 %-os szavazattal) az Ökovíz Nonprofit Kft. 
 
 Az Izsák Kom Nonprofit Kft. vezetése, az elmúlt időszakban számtalan egyeztetésen 
és tárgyaláson vett részt, (NHKV, Közszolgáltatók stb.) amely során elsődleges cél volt, hogy 
a szolgáltatás színvonala ne csökkenjen, (esetleg emelkedjen) a lakosság a változásból ne 
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érzékeljen semmit, az izsáki lerakó továbbra is fogadhassa a hulladékot, és a dolgozók 
megtarthassák a munkahelyüket. 
 
 A tárgyalások eredményeként egyértelművé vált, hogy a fenti követelményeknek – 
első sorban a szolgáltatás folytonosságának a biztosítása az Ökovíz Np / Hírös 
Hulladékgazdálkodási Kft. felel meg. 
 A lehetőséget az NHKV is támogatja, elfogadva az alábbi érveket: 
 
 
1. Az Izsák Kom Np Kft, jelenleg is, csak a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 5 - 7 kukás 
autójával tudja biztosítani a folyamatos szolgáltatást, illetve az Országos 
Hulladékgazdálkodási tervben foglalt követelmények, pl. zöld hulladékgyűjtés, iskolai 
papírgyűjtés bevezetését,  
2. a Hírös létesítményeiben van lehetőség az újrahasznosítható, komposztálható 
hulladékok előkezelésére, hasznosítására, illetve a vegyes hulladék mechanikai- biológiai 
hulladékkezelésére, 
3.  Az Ökovíz / Hírösbiztos anyagi háttérrelrendelkezik, nem küzd napi likviditási 
problémákkal, nem szorul hitelfelvételre a napi működés biztosítására, 
4. rendelkezik az egyre bonyolultabbá váló adatszolgáltatási rendszerrel, 
5. rendelkezik megfelelő szakértelmű és tapasztalt dolgozókkal, 
6. jogutódlással átveszi a dolgozókat, 
7.  bevezeti a zöldhulladék gyűjtést és az iskolai papírgyűjtést, 
8. alkalmas a térségbe érkező, hulladékgazdálkodási fejlesztések megvalósítására és 
üzemeltetésére. 
 
  
 Amennyiben további információra van szükségük, szíves állok az Önök 
rendelkezésére a +36 30 411 6756 telefonszámon vagy személyesen egy előre egyeztetett 
időpontban.  
 

     

 

     Tisztelettel 

    
              Rudics Ákos 
        ügyvezető igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



10 
 

 
Előterjesztés 2. melléklete 

 
 Az Izsák- Kom Nonprofit Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzata között 

megkötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés felmondása 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata (székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. adószám: 
15724612-2-03, képviseli: Basky András polgármester) mint Önkormányzat 
- továbbiakban: Önkormányzat 
 

felmondja 
 
az Önkormányzat és az IZSÁK-KOM Nonprofit Kft. (székhelye: 6070 Izsák, Vadas dűlő 
0394/6.; Cgj.: 03-09-109888; asz: 12857823-2-03; képviseli: Rudics Ákos ügyvezető) 
- a továbbiakban: Közszolgáltató (együttesen Felek)  
között 2016. június 30-án létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.  
 
 

Előzmények 
 

 
1.  A NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 

működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) a Közszolgáltató részére 
3700-83/2016. sz. kiadott megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonta a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 32/A. § (1) 
bekezdés g) pontjára hivatkozva, miszerint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
keretében az állam a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési 
irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális 
használatának rendszerét. A Ht. 34. § (3) bekezdése értelmében települési 
önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben 
meghatározott minősítési engedéllyel és a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti 
megfelelőségi véleménnyel rendelkező gazdasági szereplővel köthet. 

 
 

2.  Az Önkormányzat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
hulladékgazdálkodási feladat ellátási kötelezettségének, illetve a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 33. § (1) és 37. § (4) bekezdéseiben foglaltaknak 
megfelelően eleget kell, hogy tegyen a kötelezően ellátandó közszolgáltatás 
szervezésére, fenntartására vonatkozó kötelezettségének. 

 
 

3.  Közszolgáltató, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folytonosságának biztosítása 
érdekében vállalja, hogy együttműködik az Önkormányzattal annak érdekében, hogy a 
szolgáltató váltás során a lakosság közszolgáltatással való ellátása megfelelően 
biztosított legyen.   
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4. Közszolgáltató, a Ht. 37. § (5) bekezdése alapján vállalja, hogy a közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait az 
Önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése 
napján átadja. 

 
5. Önkormányzat vállalja, hogy a Közszolgáltatási szerződés érvényességének utolsó 

napjáig, a Közszolgáltató felé minden fennálló, nem vitatott tartozását kiegyenlíti. 
 

7. Felek közösen tudomásul veszik, hogy jelen felmondási szerződés hatályba lépésének 
 napján megszűnik a közöttük létrejött - (Lajosmizse, Attila u. 2. Kertészeti 
 ágazat  telephelyén 1 db 1100 literes konténer-, a Lajosmizse, 1588/30 hrsz. 
 Piactéren lévő 1 db 5 m3-es konténer-, a  Lajosmizse, 0270 hrsz. Vásártérre 
 rendelt 5 m3-es konténer- és a  Lajosmizse, Dózsa Gy. út 189. sz. ingatlan előtti 
 buszmegállóban lévő 1 db 120 literes edényzet- továbbá a Lajosmizse, 
 Mizsei u. 9-11., Sportcentrumnál lévő 1 db 120 literes edényzet) hulladékának 
 ürítésére vonatkozó - egyedi megállapodás is, tekintettel arra, hogy azonszolgáltatási 
 szerződés  határozott  időtartamát  Felek a Szerződés megszűnéséhez kötötték.  

 
 

6. Felek kijelentik, hogy a jelen felmondásban jognyilatkozatuk érvényességéhez 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő- testülete ……………..    számú 
határozatával a hozzájárulását  megadta.  
 

7. Jelen Felmondás annak aláírása napján lép hatályba. 
 

8. Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 
a jelen szerződésben foglaltak teljesítését akadályozza, vagy veszélyezteti. 
 

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
10. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket 

lehetőleg békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy 
hatáskörtől függően kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
 
Izsák, 2017………………………………………               
 
 
 
 
 
Izsák Kom Nonprofit  Kft   Önkormányzat 
 
 

Előterjesztés 3. sz. melléklete 
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Előterjesztés 4. sz. melléklete 

 
 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés-tervezet 
 

Amely létrejött egyrészről az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rövidítve „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. (székhelye: 2700 
Cegléd, Pesti út 65., képviseli: Agatics Roland ügyvezető) - továbbiakban: Közszolgáltató-   
- statisztikai számjel: 12564392-3811-572-13, 
- cégjegyzékszáma: 13-09-086647, 
- adószám: 12564392-2-13 
-  KÜJ azonosító: 100 279 742, 
 
 
másrészről 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. 
Előzmények 

 
Az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2017. április 30. 
napjával felmondásra került, miután a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban. Koordináló szerv) a részére 
kiadott 3700-83/2016. sz. megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonta a Ht. 32/A. § (1) 
bekezdés g) pontjára hivatkozva, „miszerint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az 
állam a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében 
kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét.” 
 
Az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, annak érdekében, hogy az Önkormányzat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 
pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat ellátási kötelezettségnek, illetve a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény /továbbiakban Ht./ 33. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
eleget tegyen a kötelezően ellátandó közszolgáltatás szervezésére, fenntartására vonatkozó 
kötelezettségének, szerződő Felek határozott idejű szerződést kötnek.  
 
 
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a tevékenység végzéséhez szükséges alábbi 
engedélyekkel rendelkezik: 
 
- Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási engedély száma: 14/1488-15/2013. 
- az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott OKTF-KP/11743-
7/2015. ikt. sz. határoztattal A/I. minősítési osztályba sorolja.  

- a Koordináló szerv által 3700-80/2016. számon kiadott megfelelőségi vélemény, mely visszavonásig, 
de legfeljebb 2017. 09. 30-ig hatályos.  
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A közszolgáltatás minőségi ismérvei:  
 
A minősítés ismérveit a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. 
évi CXXV. törvénynek a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelményeket tartalmazó 1. 
mellékletében a A/I minősítési osztályra meghatározott feltételek tartalmazzák. 
 
Közszolgáltató kijelenti, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes körű és folyamatos 
ellátásához szükséges 
 
a) mennyiségű és minőségű járművel, géppel, eszközzel, berendezéssel rendelkezik, 
b) létszámú és képzettségű szakembert alkalmaz 
és fentieket a szerződés 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 gyűjtőedényben 
gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja - ideértve a 
háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék 
összegyűjtését és elszállítását is - 

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

c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi 
helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja, 

d) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, 
elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről az Önkormányzat külön megbízása alapján 

e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék begyűjtéséről, hulladékkezelő létesítménybe történő elszállításáról. 

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti.  
g) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson túli 

szolgáltatás ellenértékéről - a szolgáltatás teljesítéséhez igazodóan, de legalább negyedévente - a 
hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési kötelezettséget 
jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére számlát állít ki. 

 
1.2. A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a település közigazgatási területén keletkező települési 
szilárd hulladék begyűjtésére, és ártalmatlanító helyre történő szállítására.  
 
1.3. A településről származó vegyes kommunális hulladékot Közszolgáltató az Izsáki Regionális 

Hulladéklerakóba szállítja. 
 
1.4. Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége Lajosmizse város közigazgatási területére 

terjed ki, melyet e szerződésben foglaltaknak megfelelően kizárólagos joggal lát el. 
 

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

 
1.6. Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási 

engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a 
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének 
kivételével - nem végezhet. 

 
1.7. A NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: 

Koordináló szerv) szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a közszolgáltatónak a 
közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv 
kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.  

 
1.8 A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá a 

hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célok elérése 
érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására - a közbeszerzésekről szóló törvény 
előírásainak megfelelően - alvállalkozót vehet igénybe.  

 
1.9 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek középfokú környezetvédelmi 
szakirányú hulladékgazdálkodási létesítmény vezetőjének felsőfokú műszaki vagy felsőfokú 
környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.  

 
III. 

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

közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű, minőségű  járművet, gépet, eszközt, 
valamint berendezést biztosítja és a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges létszámú és 
képzettségű szakembert alkalmazza,  

b. a közszolgáltatás folyamatos ellátásához, és biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges 
fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat az önkormányzattal és a Koordináló szervvel 
egyezteti és engedélyezteti, engedély birtokában elvégzi.  

c. a közszolgáltatási tevékenységéről évente beszámolót készít, és azt az Önkormányzatnak tárgyévet 
követő november 15. napjáig írásban benyújtja.   

d. a jelen szerződésben nevesített közszolgáltatás teljesítésével összefüggő és külön jogszabályban 
meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, s ezen adatokat a saját nyilvántartásában 
kezeli. Az adatszolgáltatása kiterjed különösen az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az 
adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 11. 
és 12. § -aiban foglalt adatszolgáltatásokra, melyekkel összefüggésben közszolgáltató kijelenti, 
hogy tudomással bír azok elmulasztásából származó jogkövetkezményekről. Vezeti a Koordináló 
szerv által megkövetelt naprakész nyilvántartást. 

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

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

g. Köteles írásban tájékoztatni a lakosságot az ürítés napjáról. A hulladékbirtokost a közszolgáltatás 
módjában beálló változásról előzetesen értesíti, az értesítést honlapján, illetve a helyben szokásos 
módon (hirdető 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 Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által meghatározott 
minősítési engedély szerinti követelményeket biztosítja, valamint azt, hogy a minősítési engedély 
a jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya alatt folyamatosan 
rendelkezés áll.   

j. A külön kormányrendeletben meghatározott összegben felelősségbiztosítási szerződést köt. 
k. Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a hulladékgazdálkodási 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 gyűjtés teljesítését is. 

l. Az elkülönítetten gyűjtött (újrahasznosítható zöldhulladék /szelektív hulladék) települési hulladékot 
a vegyes hulladéktól elkülönítve, külön gyűjtőedénybe, zsákba vagy konténerbe helyezve szállítja 
el,  
- Amennyiben az újrahasznosítható hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, akkor a zsákot 

olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal kell ellátni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a zsák 
milyen hulladékot tartalmaz, a zöldhulladék gyűjtéshez lebomló anyagból készült zsákot 
biztosít. 

- Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladék 
hasznosítható összetevőket tartalmaz, a hulladék hasznosítását megelőzően gondoskodni a 
hulladék válogatóműbe történő elszállításáról és a hasznosítható hulladék-összetevők 
elkülönített gyűjtését követő válogatásáról. 

- a Házhoz menő szelektív hulladék-begyűjtési rendszerben (műanyag, fém, italos kartondoboz 
és papír anyagfajtákra vonatkozik) a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja a szükséges 
zsákokat. A begyűjtés havonta két alkalommal, előre meghatározott időpontokban történik.  

- Évente 10 alkalommal történik zöldhulladék gyűjtés: Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 
áprilistól- novemberig havi 1 alkalommal,  január hónapban két alkalommal, a kihelyezett 
fenyőfák kerülnek elszállításra. 

- A közszolgáltató feladatát képezi a Lajosmizsén 3 helyszínen (Szabadság tér – Központi 
óvoda bejárata, Spar üzlet mellett, Béke lakótelep melletti közterület) lévő üveghulladék 
gyűjtő szigetek konténereinek állandó ellenőrzése, a megtelt konténerek ürítése. 

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

- az általa begyűjtött valamennyi haszonanyagot a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek 
átadja és tudomásul veszi, hogy a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló 
szervet illeti meg.  

m. az ingatlantulajdonos által szabványos vagy a vegyesen történő hulladékgyűjtés céljára gyártott 
speciális gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítását zárható konténerben vagy a kiporzást és 
kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, illetve az e feltételeket biztosító 
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célgéppel, szállítójárművel a környezet veszélyeztetését, szennyezését, illetve károsítását kizáró 
módon elszállítja,  

n. A hulladékbegyűjtést 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 lehetőség 
nincsen, úgy az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest mellett veszi át a hulladékot. 

p. Amennyiben a Közszolgáltató a meghatározott szállítási napon szolgáltatását – műszaki vagy 
időjárási gondok miatt - elvégezni nem tudná, akkor azt az akadály elhárítását követő 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 következő 
munkanapon vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a Közszolgáltató által megjelölt időpontban 
kell elszállítani. Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az 
ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ha a hulladékot vagy a lomokat a 
Közszolgáltató a szállítási napon vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem 
tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlantulajdonosok hibájából történik, akkor a 
közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül a helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új 
időpontról 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 felelősséggel 
tartozik. 

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

s. A hulladék begyűjtését megtagadhatja 
- ha a hulladék nem az önkormányzati rendeletben meghatározott szabványos gyűjtőedényben 

került átadásra (kivétel a Közszolgáltató által biztosított – az eseti többlethulladék, vagy a 
szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló – zsák), továbbá ha szemrevételezéssel megállapítható, 
hogy a gyűjtőedény vagy hulladékgyűjtő zsák a hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, 
ártalmatlanítható (pl. állati vagy más veszélyes hulladék) vagy újrahasznosításra alkalmatlan 
anyagot tartalmaz.  

- ha a hulladéktartály tartalma betömörített, befagyott, vagy nem lakossági eredetű, kommunális 
jellegű 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 gyűjtéséhez legalább 2 különböző 

űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson, a választási lehetőséget az ingatlantulajdonos számára 
a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke arányos legyen az 
ingatlanon képződő hulladék mennyiségével, figyelembe véve  
a.) a településen képződő vegyes hulladék fajlagos mennyiségét,  

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

hulladékot elkülönítetten gyűjtik.  
u. Gondoskodni arról, hogy a közszolgáltató gyűjtőjárművén munkát végző alkalmazottak közül 

legalább egy jelenlévő a hulladék átvételére vonatkozó alapfokú szakirányú képesítéssel 
rendelkezzen. 

v. A közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási   
 tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a Ht.-ben, illetve 
 a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási 
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 célkitűzések teljesülni tudjanak. A közszolgáltató a tevékenységét az Országos 
 Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtaknak megfelelően köteles ellátni, 
 amelyet a Koordináló szerv a Ht. 32/A. § -a alapján ellenőriz és erről megfelelőségi véleményt 
 állít ki.  
z. Évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítás formájában biztosítja a lakosság részére a lom 

hulladék elszállítását. A lomtalanítás a közszolgáltató és az ingatlanhasználó előzetes egyeztetése 
alapján valósul meg.  

 
 

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 
szerződést köt.  

2. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére fizet a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt 
összegben.  

3. A vegyes, továbbá az elkülönítve gyűjthető papír-, fém-, fa-, üveg, műanyag vagy lehetőség szerint 
egyéb fajtájú települési hulladékot az ingatlantulajdonos zárható, szabványos gyűjtőedényben vagy 
a hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjti a további hulladékgazdálkodási 
tevékenységek elvégzése céljából. 

4. Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül 
tartja, azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el. Nem 
tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő 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 képződő települési hulladékot gyűjti, és azt a 
közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja. 

7. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező 
elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint 
gondoskodik. 

8. Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a 
zöldhulladékot elkülönítetten, a közszolgáltatótól kapott lebomló zsákban gyűjti, és a 
közszolgáltatónak előre meghatározott időpontban úgy adja át, hogy a zöldhulladék 
komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen. 

9. A gyűjtőedénybe helyezett települési hulladék - a Ht. 43. § (1) bekezdésében meghatározott 
kivétellel - a hulladéktermelő tulajdonát képezi addig, amíg az a közszolgáltató birtokába kerül. 

10. A házhoz menő lomtalanítás igénybevételét előre jelzi a Közszolgáltatónál.  
11. Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető 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 és a Koordináló szerv számára szükséges információkat haladéktalanul megadja.  
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(2) elősegíti a közszolgáltatás körébe nem tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 
tevékenységeket, valamint a településen működtetett különböző közszolgáltatások 
összehangolását 

(3) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az 
Önkormányzat rendeletben határozza meg. 

(4) a jelen szerződés megkötését követően a szerződés időtartama alatt más hulladékszállítóval 
szerződést nem köt.  

(5)  az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmények ellenértékét számla ellenében 
negyedévente megfizeti a Koordináló szerv részére. 

(6) a kedvezményben részesített ingatlantulajdonosokkal kapcsolatos adatszolgáltatást folyamatosan 
teljesíti a közszolgáltató felé, aki a közszolgáltatási szerződés III. 1. d. pontjában szabályozottak 
szerint teljesíti a kedvezményekre vonatkozó adatszolgáltatást a Koordináló szerv felé.  

 
 

VI. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

 
 (1)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a Ht. szabályai szerint kerül megállapításra.   
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás díja magában foglalja a szállítási naptárban meghatározott 

napokon történő települési hulladék gyűjtését és elszállítását, ártalmatlanító helyen történő 
elhelyezését (ártalmatlanítás költségeit) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést és a begyűjtött 
újrahasznosítható hulladékok előkezelőhöz vagy hasznosítóhoz szállításának, előkezelésének a 
házhoz menő lomtalanításnak és a hulladék ártalmatlanításának költségét. 

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

(4) A közszolgáltatás ellenértékét, a közszolgáltatási díjat a hulladékbirtokosok (szennyező fizet elve) 
fizetik meg a Koordináló szerv részére.  

(6) a) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az 
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 
69/2016. (III.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatás alapján állítja ki. 

b) A közszolgáltató hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem 
megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által 
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező 
díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező 
közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő 
esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. 

c) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem 
megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a 
közszolgáltatót terheli felelősség. 

d) A Koordináló szerv a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva 
megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az 
adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés 
történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges 
adataik megállapítása érdekében.  

e) Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
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szolgáltatásának megfelelően korrigálja a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.  

f) Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása 
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki. 

(7) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett 
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. A kiszámlázott, de a hulladékbirtokos által 
meg nem fizetett díjhátralék behajtására a Ht. 52. §-ában meghatározott szabályokat kell 
alkalmazni azzal, hogy a Ht. 32/A. § (1) bekezdés j) pontjában szabályozottak szerint a 
Koordináló szerv kezeli a kintlévőségeket.  
 
 

VII. 
A szerződés hatálya és megszűnése, a szerződésszegés szankciói 

 
1. A jelen szerződés 2017. május 1-jén lép hatályba. 
2. A jelen szerződést a Felek határozott időre kötik, az új közszolgáltató kiválasztására kiírandó 

közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig és ez alapján kötendő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napjáig. 

3. Az Önkormányzat a jelen szerződést a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően 
akkor mondhatja fel, ha a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a 
környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait 
súlyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy más hatóság jogerősen megállapította, 
továbbá a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette  

4. A Közszolgáltató a teljesítés megkezdését követően a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor 
mondhatja fel, ha 

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

5. A jelen szerződés a határozott idő lejárta előtt rendes felmondással nem mondható fel.  
6. Amennyiben a jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, vagy jogszabályba 

ütközik, és ezt bíróság jogerős határozata megállapítja, úgy a Felek ezt a rendelkezést a 
vonatkozó rendelkezéssel elérni kívánt szerződéses cél megvalósítására leginkább alkalmas, 
érvényes és jogszabályba nem ütköző írásbeli rendelkezéssel kötelesek pótolni a határozat 
jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. Ez a kötelezettség nem terheli a feleket, ha a bíróság 
által érvénytelennek nyilvánított szerződéses rendelkezés nélkül valamelyik fél a szerződést nem 
kötötte volna meg. A szerződés esetleges módosításáig a Felek a még módosításra nem került 
szabályozást tekintik irányadónak.    

(7)  Ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a Ht. által előírt 
határidőig nem rendelkezik, a települési önkormányzat az előírt határidőt követő 30 napon belül a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A települési 
önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti 
eljárás keretében vizsgálja.   
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VIII. 
Záró rendelkezések 

 
1) A Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a szerződés 

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

 
2) A jelen szerződés rendelkezéseit érvényesen, csak mindkét fél cégszerű aláírásával ellátott 

megállapodással lehet módosítani. 
 
3) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. A Felek a Ht. és annak végrehajtása tárgyában megjelent 
jogszabályok rendelkezéseit kötelesek betartani.  

 
4) A Felek a jelen szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. 

Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a Felek jelen megállapodásból 
származó bármilyen vitájuk elintézésére a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 

 
5) A jelen szerződésből a Felek 4 példányt készítettek, melyből a Feleket cégszerű aláírást követően 

2-2 példány illeti meg.  
 
 

6)  Felek a jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződést elolvasás és együttes értelmezést 
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 
7) A jelen szerződést aláírók kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt jognyilatkozatuk 

érvényességéhez Lajosmizse Város önkormányzatának Képviselő-testülete …./2017. (…) 
önkormányzati határozatával a hozzájárulását megadta. 
 

 
 
 
Cegléd, 2017…………………………………   
 
 
             

 
 
 
„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.              Lajosmizse Város Önkormányzata 

      Agatics Roland ügyvezető      Basky András polgármester 

 

Ellenjegyezte: 
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Melléklet: Agatics Roland nyilatkozata 

 

 

 

Nyilatkozat 
 

 
 Alulírott Agatics Roland, mint az Ökovíz Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65., 

cgj.: 1309086647; asz: 12564392-2-13) képviseletre jogosult ügyvezető igazgatója, 

nyilatkozom, hogy az Ökovíz Nonprofit Kft. vállalja Lajosmizse településen a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos biztosítását, az eredményes közbeszerzési 

eljárás lefolytatásáig, annak érdekében, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat ellátási 

kötelezettségének, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, eleget tegyen a kötelezően ellátandó 

közszolgáltatás szervezésére, fenntartására vonatkozó kötelezettségének, a hatályos 

jogszabályoknak, önkormányzati rendeletnek és a mellékelt közszolgáltatási szerződésben 

foglalt feltételeknek megfelelően. 

  

 Továbbá nyilatkozom, hogy a Társaság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint A/I. minősítéssel, és hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási engedéllyel rendelkező nonprofit gazdasági társaság. 

 
 
Cegléd, 2017. 04. 30. 
 
 
 

Agatics Roland  
ügyvezető igazgató 
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Előterjesztés 5. melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
 …/2017. (…) önkormányzati rendelete  

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35. § (1) bekezdés a) pontjában és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

 „(1) Lajosmizse Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Lajosmizse Város  
 közigazgatási területén történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására az „ÖKOVÍZ” 
 Nonprofit Kft-vel (2700 Cegléd, Pesti út 65. (a továbbiakban: közszolgáltató) köt 
 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, mely alapján a közszolgáltató a 
 hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2017. május 1. napjától az új közszolgáltató 
 kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig és ez alapján kötendő 
 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napjáig látja el.” 
 
 

2. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„(4) A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál keletkezett 
és elkülönítetten gyűjtött műanyag és papír hulladékfajtákra, valamint a fém hulladékfajtán 
belül a lapított alumínium italdobozokra és konzervdobozokra, továbbá a zöldhulladékra. 
A Zöldhulladék (fűkaszálék, kerti gyom, lombhulladék) áprilistól novemberig havi egy 
alkalommal, januárban két alkalommal (a kihelyezett fenyőfák) kerül elszállításra.” 

 
 

3. §  
 
(1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 
 
 
                 Basky András                              dr. Balogh László 

     polgármester      jegyző 
 
    Kihirdetés időpontja: 2017. ……………….. 
        dr. Balogh László  
                              jegyző 


