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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2011. december 15-i ülésére 

 
 

 
Tárgy: Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása 

 
Ü.sz.: I./9748/29/2011. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Lajosmizse Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását, 
ártalmatlanító telepen történő elhelyezését jelenleg a Saubermacher-Magyarország Kft. végzi. 
A 10 évre kötött közszolgáltatási szerződés 2011. december 31-én lejár. 
 
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 
224/2004. (VII. 22.) Kormányrendelet előírja, hogy erre a tevékenységre közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően kell szerződést kötni. 
 
Fentiekben meghatározottaknak eleget téve 10 évre szóló szolgáltatási koncesszióban 
Lajosmizse Város Önkormányzata megindította a közbeszerzési eljárást. 
 
Az eljárás során az egyik ajánlattevő kiegészítő információk iránti kérelmet nyújtott be. A 
kért adatok bekérése miatt a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 56. §-ában foglaltaknak megfelelően az ajánlattételi határidő 
módosításra került, azaz 20 nappal későbbi időpontra kell az ajánlatokat megtenni. 
 
Az ajánlattételi határidő eltolása magával vonta többek között a szerződéskötés időpontjának 
változását is. 
 
Később érkezett még egy kiegészítő információ iránti kérelem is, melynek megválaszolása az 
ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció módosítását vonta maga után. 
A Kbt. 76. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján újabb ajánlattételi határidő 
megállapítására került sor, mely 2012. január 09. napjára tűzi ki a szerződéskötés időpontját, 
ami azt jelenti, hogy 2012. január 01. és 2012. január 08. között nem megoldott a településen 
a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás. 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) 
bekezdése értelmében a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az 
ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési 
közszolgáltatást szervez és tart fenn. 
 
A Hgt.-ben meghatározott kötelezettségnek Lajosmizse Város Önkormányzata jelen esetben 
csak úgy tud eleget tenni, hogy a jelenlegi közszolgáltatóval (Saubermacher-Magyarország 
Kft.) meghosszabbítja a közszolgáltatási szerződést. 
 
A Kbt. 303. § (1) bekezdése alapján a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a 
felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, 
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ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – 
beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 
 
A Kbt. tehát lehetőséget ad arra, hogy a jelenlegi, érvényes közszolgáltatási szerződés 
meghosszabbítása megtörténjen.  
 
A közszolgáltatási szerződés módosításában fel kell tüntetni, hogy a meghosszabbítás ugyan 
előreláthatólag 2012. január 08. napjáig szól, de amennyiben a közbeszerzési eljárás 
eredménytelen, vagy előre nem látható ok miatt tovább húzódik, a szerződés a sikeres 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatályba lépéséig szól. 
 
Az közszolgáltatási szerződés módosításának tervezete az előterjesztés 1. mellékletét képzi.  
 
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület 
elé: 
 
 
 

Határozat-tervezet 
 
 
 ….../2011. (……) ÖH.  
Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása 
 

 
Határozat 

 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Lajosmizse 
Város Polgármesterét, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződésmódosítást megkösse a Saubermacher-Magyarország Kft.-
vel. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Lajosmizse 
Város Polgármesterét, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás elhúzódik, kösse meg 
a közszolgáltatás folyamatos biztosításához szükséges szerződésmódosításokat. 

 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2011. december 15. 
 
 
 
Lajosmizse, 2011. december 06. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzata (képv.: Basky András 
polgármester) 6050 Lajosmizse, Városház tér 1., mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről a Saubermacher-Magyarország Kft. (képv.: ……………………) 6000 
Kecskemét, Strázsa u. 7., mint közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai 
napon az alábbiak szerint: 
 
 

 
1. A szerződő felek az egymással 2001. december 28-án kötött és azóta többször módosított 
és legutóbb 2007-ben egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést a jelen okirattal 
módosítják. 
 
2. A közszolgáltatási szerződés tartalma és megszűnése című fejezet 1. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 
„A közszolgáltatási szerződés 2002. január 1-én lép hatályba és a hatálya 2012. január 9-ig 
tart.”   
 
3. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
4. A szerződő felek előtt ismert, hogy a közszolgáltatás biztosítására közbeszerzési eljárás van 
folyamatban, melynek eredményeként várhatóan 2012. január 9-én újabb közszolgáltatási 
szerződést kell kötni. Ezen szerződés létrejöttének nem várt elmaradása esetén a felek az 1. 
pontban írt szerződés további módosítására vállalnak kötelezettséget. 
 
Fenti okiratot, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után 
helybenhagyólag aláírtuk. 
 
 
Lajosmizse, 2011. december … 
 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Saubermacher-Magyarország Kft. 
 képviseletében: képviseletében: 
 
 
 
 .....................................................  ......................................................  
 Basky András polgármester ………………….. 
 Megbízó Közszolgáltató 
 


