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ELŐTERJESZTÉS 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2015. május 28-i ülésére 

a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az önkormányzat számára kötelező feladat a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítása. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 2014. január 1-től a Marcali 

és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. 

 

Miután 2015. január 1-től kötelező az egyes ingatlanokon keletkezett hulladék szelektív gyűjtése, a 

szerződést ki kell egészíteni papír, műanyag, fém házhoz menő gyűjtésével. 

 

2015. július 1-től hatályba lép a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, mely előírja a 80 literes edény biztosításának lehetőségét, melyet 

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 

21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendeletbe és a közszolgáltatási szerződésbe be kell építeni. E helyi 

rendelet már tartalmazza a lakosság részéről igényként felmerült 360 literes, 660 literes, és 770 literes 

edények választhatóságát, melyet szintén beemeltünk a szolgáltatási szerződésbe. 

   

Kérem, hogy a képviselőtestület az előterjesztéshez csatolt közszolgáltatási szerződés módosítását 

fogadja el, és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit 

Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés előterjesztéshez csatolt 

módosítását jóváhagyja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási 

szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

Marcali, 2015. május 14. 

 

        Dr. Sütő László sk. 

          Polgármester 

 



Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 

 
amely létrejött egyrészről  

Marcali Város Önkormányzata 

 székhely: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

 adószáma: 15731436-2-14 

 statisztikai számjele: 15731436-8411-321-14  

 törzsszáma: 731482 

 képviseli: Dr. Sütő László polgármester 

mint Megrendelő (a továbbiakban: önkormányzat) 

másrészről  

 

az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 rövidített cégnév: MTKSZ Nonprofit Kft. 

 székhely: 8700 Marcali, Dózsa György u. 1. 

 cégjegyzékszáma: 14-09-313574 

 adószáma: 24364625-2-14 

 statisztikai számjele: 24364625-3811-572-14 

 KÜJ-azonosító: 103 142 696 

 KTJ-azonosító: 102 420 189 

 OHÜ minősítés: A/1 minősítési osztály 

 bankszámlaszáma: 66900038-11041018 

 számlavezető: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 

 képviseli: Krajczár Ibolya ügyvezető 

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató)  

 

– együtt szerződő felek – között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

A szerződő felek a 2013. december 20. napján kelt Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

 

1. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2. pontjának első francia 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„2. A közszolgáltató feladata különösen az alábbiakra terjed ki: 

- települési szilárd hulladékok gyűjtése (beleértve a nem hasznosítható, a hasznosítható 

biológiailag lebomló, a papír, műanyag, fém, üveg csomagolóanyagok gyűjtőszigetes 

átvételét, házhoz menő gyűjtés keretében a papír, műanyag fém hulladék átvételét), 

 

 

 

2. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 8. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„8. A nem természetes személy ingatlantulajdonos (ingatlanhasználó) által a 

közszolgáltatásért fizetendő díj a szerződés érvénybe lépésétől 2015. december 31-ig terjedő 

időszakban: 

 



Edényzet mérete Egy ürítés díja 

60 literes 151,- Ft + ÁFA 

80 literes 178,90 Ft + ÁFA 

90 literes 192,50 Ft + ÁFA 

120 literes 218,50 Ft + ÁFA 

240 literes 494,50 Ft + ÁFA 

360 literes 805,- Ft + ÁFA 

660 literes 1.476,50 Ft + ÁFA 

770 literes 1.722,- Ft + ÁFA 

1100 literes 2.912,- Ft + ÁFA 

A Közszolgáltatónál vásárolható háztartási vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló zsák díja: 

218,50 Ft + ÁFA.” 

 

3. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 9. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

 

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

fizetendő díj a szerződés érvénybe lépésétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban 

 

Edényzet mérete Egy ürítés díja 

60 literes 135,50 Ft + ÁFA 

80 literes 161,- Ft + ÁFA 

90 literes 173,- Ft + ÁFA 

120 literes 196,50 Ft + ÁFA 

240 literes 445,- Ft + ÁFA 

360 literes 724,50 Ft + ÁFA 

660 literes 1.328,50 Ft + ÁFA 

770 literes 1.550,- Ft + ÁFA 

1100 literes 2.620,- Ft + ÁFA 

A Közszolgáltatónál vásárolható háztartási vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló zsák díja: 

196,50 Ft + ÁFA.” 

 

A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítással nem érintett pontjait a felek 

változatlan formában és tartalommal fenntartják. Jelen szerződésmódosítás a fentiekben 

említett Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jelen szerződésmódosítással együtt 

érvényes. 

 



Jelen közszolgáltatási szerződés módosítását Marcali Város Képviselő-testülete a 

…/2015.(……) sz. határozatával jóváhagyta. 

 

Szerződő felek jelen Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását annak 

elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták. 

 

Jelen szerződés …. példányban készült és az aláírás napján lép hatályba. 

 

Marcali, 2015. május …. 

 

 

 

    

  Krajczár Ibolya Dr. Sütő László 

  Ügyvezető Polgármester 
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