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ELŐTERJESZTÉS 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2015. december17-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. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) 42. § (1) bekezdése 

kimondja, hogy 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, ha erre a települési önkormányzattal megkötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése kiterjed, 

e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladék kezeléséről, 

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti, 

és 

g) - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legalább negyedévente, utólag a 

hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési kötelezettséget 

jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére számlát állít ki. 

 

A Ht. 42. § (5) bekezdése alapján a 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. 

 

 



61. § (4) bekezdése szerint, ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között 

elhelyezett hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - korábbi 

birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem 

tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a közszolgáltatóval 

vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján 

gondoskodik. Ha a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a 

közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik, akkor ezt 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei között meg kell határozni. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 2. § 2. pontja értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék: a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdés a)-d) 

pontjában meghatározottak szerint összegyűjtött, átvett, illetve elszállított hulladék, ideértve az ilyen 

hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékot is. 

 

  Miután a közszolgáltatási szerződés az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között 

elhelyezett hulladék összegyűjtését, elszállítását és a hulladék kezeléséről történő gondoskodást nem 

tartalmazza, szükséges a megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés e tevékenységre 

történő kiterjesztése. 

 

A Közszolgáltatási szerződés további módosítását indokolja, hogy a szerződés szerint az 

ingatlantulajdonos (ingatlanhasználó) által a közszolgáltatásért fizetendő díj a szerződés 

érvénybe lépésétől 2015. december 31-ig szól, de mivel a közszolgáltatási díjról szóló 

miniszteri rendelet még nem lépett hatályba, ezért indokolt a közszolgáltatási díj 

alkalmazhatóságát a 2015. december 31.-ig helyett a miniszteri rendelet hatályba lépésének 

időpontjáig meghatározni. 
 

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. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Marcali, 2015. december 3. 

 

        Dr. Sütő László  

          Polgármester 



Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2. 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 és 2015. július 1.-vel módosított 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

 

1. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2. pontja a következő francia 

bekezdésekkel egészül ki: 

 

2. A közszolgáltató feladata különösen az alábbiakra terjed ki: 

 „- az elhagyott, ill. ellenőrietlen körülmények között elhelyezett hulladék 

összegyűjtése, elszállítása és a hulladék kezeléséről való gondoskodás.” 

 

 

2. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 8. pontjának első mondata az 

alábbiak szerint módosul: 

 

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

közszolgáltatásért fizetendő díj a szerződés érvénybe lépésétől a közszolgáltatási díjról szóló 

miniszteri rendelet hatályba lépéséig:” 

 

 



3. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 9. pontjának első mondata az 

alábbiak szerint módosul: 

 

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

fizetendő díj a szerződés érvénybe lépésétől a közszolgáltatási díjról szóló miniszteri rendelet 

hatályba lépéséig:” 

 

 

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 

………./2016.(XII.17.) sz. határozatával jóváhagyta. 

 

Szerződő felek jelen Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását annak 

elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták. 

 

Jelen szerződés 4 példányban készült és 2016. január 1. napján lép hatályba. 

 

Marcali, 2015. december …. 

 

 

 

    

  Krajczár Ibolya Dr. Sütő László 

  Ügyvezető Polgármester 
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