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Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről  

a Társulási Tanács 2017. július 31-i ülésére 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 32 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság a DBR 

Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási és Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2017. július 19.-i OHKT 20756-

7/2017 ügyiratszámú döntése értelmében megkapta a megfelelőségi véleményt, mely alapján 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést végezhet 2017. július 20.-tól, amennyiben 

rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel. 

 

A feladatra társult települések a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásra ruházták át a 

közszolgáltató kiválasztását, a közszolgáltatási szerződés megkötését, melyet az előterjesztés 

melléklete tartalmaz. 

 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés megkötéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és azt az előterjesztéshez mellékelt 

formában, 2017. július 20. hatályba lépési időponttal jóváhagyja. 

 

Felelős: társulási tanács elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Marcali, 2017. július 27. 

 

Dr. Sütő László s.k. 

elnök 



1. sz. melléklet a HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI 

SZERZŐDÉS-hez 

 

TAGOK: 

 

Csákány Község Önkormányzata 

Csömend Község Önkormányzata 

Gadány Község Önkormányzata 

Hosszúvíz Község Önkormányzata 

Kelevíz Község Önkormányzata 

Kéthely Község Önkormányzata 

Libickozma Község Önkormányzata 

Marcali Város Önkormányzata 

Mesztegnyő Község Önkormányzata 

Nagyszakácsi Község Önkormányzata 

Nemesdéd Község Önkormányzata 

Nemesvid Község Önkormányzata 

Nikla Község Önkormányzata 

Pusztakovácsi Község Önkormányzata 

Sávoly Község Önkormányzata 

Somogyfajsz Község Önkormányzata 

Somogysámson Község Önkormányzata 

Somogysimonyi Község Önkormányzata 

Somogyszentpál Község Önkormányzata 

Somogyzsitfa Község Önkormányzata 

Szőkedencs Község Önkormányzata 

Tapsony Község Önkormányzata 

Táska Község Önkormányzata 

Varászló Község Önkormányzata 

Vése Község Önkormányzata 
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

 

amely létrejött egyrészről Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (székhelye: 8700 Marcali, 

Rákóczi u. 11., képviselője: Dr. Sütő László elnök), (KSH számjel: 15571548-8411-327-14, 

törzskönyvi azonosító (PIR): 571542, adószám: 15571548-2-14, Államháztartási egyedi 

azonosító (ÁHTI): 732792), mint a kötelező közszolgáltatást megrendelő (a továbbiakban: 

Társulás), 

 

másrészről az DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 8600 Siófok, Papfődi u. 3.; Cg.: 14-09-315885; adószám: 25979040-2-14; 

statisztikai számjel: 25979040-3811-572-14; képviseli: Jámbor Tímea ügyvezető, mint 

Közszolgáltató, (a továbbiakban: Közszolgáltató); - együttesen: Felek - között a mai napon 

az alábbi feltételek mellett: 

 

A jelen közszolgáltatási szerződés célja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

teljesítése érdekében a Felek közötti kapcsolatok szabályozásáról gondoskodjon. 

 

Preambulum 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) alapján az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik a 

hulladékgazdálkodás ellátása. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat az 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a közszolgáltatóval kötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.  

 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, valamint a Mötv. 87. § -ban, 

és a Ht. 36.(1) bekezdésében biztosított társulási jog alapján a települési hulladékgazdálkodás 

kötelező közszolgáltatás feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében – jelen 

szerződés mellékletében felsorolt önkormányzatok, mint tagok (a továbbiakban: mint Tagok)  

a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása céljából, annak érdekében, 

hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a 

közszolgáltatás megszervezése a fenntartható fejlődés alapján jogilag, pénzügyileg és 

műszakilag megfelelően biztosított legyen, a Ht. 36. §-a alapján, ugyanezen törvény 33.§, 

34.§, 37.§, 90.§ (8) bekezdésében, a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban 

meghatározott hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és 

hatásköröket a Társulásra átruházták.  

 

A Tagok közigazgatási területén a települési hulladék kezelésére vonatkozó, az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel összhangban lévő közszolgáltatás szervezését 

és fenntartását a Társulás látja el. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése 

keretében a Társulás feladata a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése. A Társulás 21/2017 (V.02.) 

számú határozata alapján tulajdoni részesedést szerzett a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságban, a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása céljából.  A 

Társulás 32 %-os tulajdonában lévő gazdasági társasággal, - mint Közszolgáltatóval - a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti 

kivételi körbe tartozó közszolgáltatási szerződés alapján látja el a közszolgáltatási feladatát. 
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I. 

A szerződés tárgya 

 

1. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Társulás a Ht. 33. § (1) bekezdése és a 36. (1) bekezdése 

alapján az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a Közszolgáltatóval 

kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja a társult 

önkormányzatok közigazgatási területén, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 

Tervvel összhangban. A tevékenység ellátását a Közszolgáltató különösen a Ht.  32/A § (1) 

bekezdés f) pontjára tekintettel kifejezetten elvállalja. 

A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási tevékenységet a települési hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló hatályos jogszabályok szerint, továbbá a társult 

Tagok Önkormányzata által a tárgyban hozott mindenkor hatályos helyi önkormányzati 

rendeletei (a továbbiakban Ör.) alapján, helyi kötelező közszolgáltatásként végzi. 

 

2. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Ht. 34. § (4) bekezdése alapján a Közszolgáltató „tagjai 

– az államot és a települési önkormányzatot kivéve – valamennyien rendelkeznek minősítési 

engedéllyel”. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (később: Koordináló szerv) által a 

Ht.  32/A § (1) bekezdés f) pontja alapján kiállított Megfelelőségi véleményt megszerzi és a 

feltételeinek teljesítését a jelen közszolgáltatási szerződés teljes hatálya alatt biztosítja. 

 

3. A Közszolgáltató az 1. pont szerinti közszolgáltatást saját maga, vagy alvállalkozó 

(teljesítési segéd) igénybevételével köteles végezni. A Társulás tulajdonosi joggyakorlása 

által Közszolgáltató vállalja, hogy elsősorban azzal a hulladékgazdálkodási társasággal köt 

alvállalkozói szerződést, amely az adott településen a Társulás megalakulását megelőzően 

közszolgáltatási szerződés alapján ellátta a közszolgáltatást és tagja a DBR Dél-Balaton Régió 

Nonprofit Kft-nek, továbbá ezzel egyidejűleg vállalja azt is, hogy olyan alvállalkozóval köt 

szerződést, amelyben a Társulás tagönkormányzatai tulajdonjoggal rendelkeznek. Az 

alvállalkozó (teljesítési segéd) által végzett tevékenységért a Közszolgáltató úgy felel, mintha 

azt saját maga látta volna el. 

 

4. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Társulás a tagönkormányzatok közigazgatási területén 

elhagyott hulladék elszállításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül – 

a Ht. 61. § - ában írtaknak megfelelően - gondoskodik. 

 

 

II. 

A szerződés területi hatálya 

 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel érintett terület a 

Társulás azon működési területe, amely településeket érintően a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási kötelező közfeladat ellátást a Társulásra átruházták; ezen tagönkormányzatok 

által lehatárolt közigazgatási terület. 

 

III. 

 

A szerződés időbeli hatálya 

 



3 

 

Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés 2017. október 1. napján lép hatályba és 

hatálya 2027.szeptember 30-ig tart. 

 

IV. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és a közszolgáltatás finanszírozása 

 

1. Felek egyezően rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj (egységnyi 

díjtételek) a Ht. 47. §-a alapján kerül megállapításra. 

A Ht. 47/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának 

figyelembe vételével a miniszter rendeletben állapítja meg, és az állami hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátására létrehozott szervezet, a Koordináló Szerv (NHKV) szedi be. Az NHKV a 

közszolgáltató részére szolgáltatási díjat fizet. 

 

2. A Közszolgáltató és a települési önkormányzatok által létrehozott Társulás, továbbá a 

hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa a Hivatalnak köteles minden olyan tájékoztatást 

és adatot megadni, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos 

díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Közszolgáltató és a Társulás 

köteles a Hivatal által megjelölt tartalommal és formában, határidőn belül eleget tenni 

tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Közszolgáltató és a Társulás tudomásul 

veszi, hogy amennyiben e kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a Hivatal 

bírságot szabhat ki. 

 

 3. A közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit a Ht. 47/A. § (6) bekezdése 

alapján Felek a következők szerint rögzítik: 

a) A Koordináló Szerv beszedi a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltatónak a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: 

miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat megfizeti. A Közszolgáltató részére a 

Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.  

b) A miniszter rendeletben állapítja meg a beszedett közszolgáltatási díj felosztásának elvét A 

miniszter a Koordináló szerv javaslatának figyelembe vételével rendeletben állapítja meg a 

Koordináló szerv által a Közszolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díjat. 

c) A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. 

d) A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Társulással szemben a közszolgáltatás díjának 

megtérülése tekintetében semmilyen igényt nem támaszthat. 

 

4. Felek a koordináció szabályait, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

beszedésének és kezelésének szabályait 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 

(a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) - (3) bekezdései és a 11. § és 12. § rendelkezései 

alapján a következők szerint rögzítik:  

 

a) A szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége 

megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik 

úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által 

kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló 

szervet illeti meg. 

b) A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) 

bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja. 
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c) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a Korm. rendelet 20.§ 

(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. 

d) 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. 

e) A Közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv 

által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi 

következményért a Közszolgáltatót terheli felelősség. 

f) 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.  

g) Az előző f) pontban rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 

Közszolgáltatónak, és felhívja a Közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 

szolgáltatásának megfelelően korrigálja a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 

adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.  

h) Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a Közszolgáltató eltérő 

adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az 

ingatlantulajdonosnak számlázza ki. 

i) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem 

fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. 

j) A Közszolgáltató a Társulás által kiadott teljesítésigazolással igazolja, hogy a 

közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban kifogás nem merült fel. 

k) A Közszolgáltató által a teljesítésigazolásnak a Koordináló szerv részére a rendszeres 

adatszolgáltatás keretében történő megküldése a szolgáltatási díj fizetésének a feltétele. 

 

 

 

                                                                             V. 

A közszolgáltatás szabályai 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

körébe tartozó hulladék gyűjtését a Közszolgáltató az Ör. által meghatározottak szerint végzi 

azzal, hogy a gyűjtés időpontját köteles a szolgáltatást igénybe vevőkkel előzetesen közölni. 

 

2. A lomtalanítást a Közszolgáltató a helyi önkormányzati rendeletekben leírt módon 

biztosítja évente egy alkalommal díjmentesen és az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő 

udvarokban egész évben folyamatosan.  

 

3. Felek egyezően rögzítik, hogy amennyiben a gyűjtőedényes hulladékgyűjtés (kuka) nem 

biztosítható, illetőleg akadályba ütközik, továbbá szűk, vagy más okból nem járható utak (pl. 

laza talaj, hó, jég, stb.) akadályozzák a szolgáltatás zavartalan ellátását, a Közszolgáltató a 

hulladék gyűjtését hulladékgyűjtő konténerek és hulladékgyűjtő zsákok alkalmazásával az Ör-

ben meghatározottak szerint végzi el. A vegyes hulladék gyűjtéséhez használt, felirattal, 
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logóval ellátott hulladékgyűjtő zsákot az ellátás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a 

gyűjtést megelőzően a közszolgáltatótól szerzi be. 

 

4. A hulladékgyűjtésben - az V/3. pontban foglalt esetek kivételével - csak a szabványok által 

előírt, szilárd falú gyűjtő-edényzet használható. 

 

5. Az ürítéshez kihelyezett szabványos hulladékgyűjtő edényzetet, valamint az emblémával 

ellátott hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákokat az előírt helyről (pl. járda 

széle, árokpart) kell elhozni, és ürítés után az edényzetet oda kell becsukva visszahelyezni, 

ahová az ingatlanhasználó azt kihelyezte. A Közszolgáltató feladata gondoskodni arról, hogy 

a közszolgáltatás ellátása indokolatlanul ne zavarja a jármű- és gyalogosforgalmat. A 

hulladékgyűjtő edényzetet teljesen ki kell üríteni. Amennyiben az edények tartalma beszorult, 

befagyott, nem elszállítható anyagot tartalmaz (pl. veszélyes hulladék, állati tetem, ürülék 

stb.) úgy a Közszolgáltatónak jogában áll az edényt ürítetlen állapotban hagyni. Érzékszervi 

megállapításra veszélyesnek tűnő hulladék észlelése esetén azonban a Közszolgáltató 

munkavállalójának a felelős vezetőt értesítenie kell. Az ürítés meghiúsulásakor a 

Közszolgáltató köteles fényképfelvétellel rögzíteni, illetve az ingatlanhasználót egyidejűleg a 

helyszínen hagyott tájékoztató formanyomtatványon értesíteni a meghiúsulás indokáról. 

 

6.  Felek rögzítik, hogy a vegyesen gyűjtött hulladék tárolására használt gyűjtőedény 

biztosítása a jelen szerződés keretében szolgáltatott területen az ingatlanhasználó feladata. Az 

elkülönítetten gyűjtött hulladékok tárolásához a Közszolgáltató külön megállapodás alapján 

gyűjtőedényzetet biztosíthat. 

 

7. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználókkal a 

közszolgáltatás igénybevételi és ellátási körülményeit tartalmazó megállapodást nem köt, a 

szolgáltatás körülményeit a mindenkor hatályos jogszabályok és jelen közszolgáltatási 

szerződés, valamint a Koordináló Szerv ajánlásai, utasításai teljes körűen szabályozzák. 

 

8. Felek kijelentik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének, 

ellátásának körülményeiről a Közszolgáltató a nem természetes személy ingatlanhasználókkal 

külön megállapodást  – Szolgáltatási szerződést – köt.  

 

9. A Közszolgáltató a biológiailag lebomló hulladék gyűjtését az egyes ingatlanoktól történő 

házhoz menő rendszerű elszállítással, vagy gyűjtőpont üzemeltetésével biztosítja az Ör.-ben 

meghatározottak szerint. A biológiailag lebomló hulladék helyben történő komposztálásához 

a Közszolgáltató az ingatlantulajdonossal –használóval megkötött külön megállapodás 

keretében kisberendezést biztosíthat. 

 

10. A papír, műanyag, fém, italoskarton hulladékok gyűjtését a Közszolgáltató a teljes 

szolgáltatási területen házhoz menő rendszerű szolgáltatással biztosítja. Az egyes 

településeken az Ör.-ben meghatározottak szerint a gyűjtési mód kiegészül gyűjtőszeigeten 

történő átvétellel. E hulladékfajták (anyagában hasznosítható frakciók) gyűjtését a 

Közszolgáltató a teljes szolgáltatási terület Ügyfelei számára az általa üzemeltetett 

hulladékgyűjtő udvarokon is biztosítja. 

 

11. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az üveg csomagolási hulladékot a jelen 

szerződés hatálya alá tartozó teljes szolgáltatási területen gyűjtőszigetes rendszerű, valamint 

az általa üzemeltetett két hulladékgyűjtő udvarban történő átvétellel biztosítja. Közszolgáltató 

az öblös üvegen kívül a síküveg gyűjtését is végzi a hulladékudvarokban történő átvétellel. 
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12. Felek kijelentik, hogy a hulladékgyűjtő udvarokban a Közszolgáltató engedélyei és belső 

szabályzata szerinti hulladékokat az Ör.-ben leírt feltételekkel veszi át. Ilyen hulladékok 

például, de nem teljeskörűen: elektronikai hulladékok, egyes veszélyes hulladékok (pl.: 

akkumulátor, szárazelem, fényforrások, vegyszeres, olajos csomagolás) gumiköpeny, lom. 

 

 

VI. 

A Közszolgáltatóra vonatkozó szabályok  

 

A szerződő Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettsége a Ht. 41.§, 42.§, 43.§, 44.§ és 

a 45. § - ban megfogalmazottakon túlmenően különösen az alábbi feladatok ellátására terjed 

ki:  

A Közszolgáltató 

a) gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásáról;  

figyelemmel az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: 

OHKT) leírt követelményeket;; 

b) a közszolgáltatást az Ör.-ben meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerint, az 

OHKT-ban előírtaknak megfelelően teljesíti, amelynek során gondoskodik arról, hogy a 

feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységet a hulladékhierarchiára figyelemmel 

úgy válassza meg, hogy a törvényben (Ht.), illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt 

megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak.  

A Közszolgáltató tevékenységének az OHKT -ben foglaltaknak való megfelelőségét a 

Koordináló szerv a Ht. 32/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti adatkezelés keretében ellenőrzi, 

és erről megfelelőségi véleményt állít ki. A Közszolgáltató az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási feladatot a vonatkozó jogszabályok alapján, a Ht.-ben, a Korm. 

rendeletben, és az Ör.-ben meghatározottak szerint köteles ellátni; 

c) biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű gépet, 

eszközt, berendezést, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását; 

d) kötelezettséget vállal a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez 

szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzésére; 

e) a Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék előkezelését, kezelését 

elsődlegesen a Marcali Regionális Hulladékkezelő Központban végzi; 

f) a Közszolgáltató a közszolgáltatási területén az önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátásáról évente beszámol a Társulásnak; 

g) vállalja a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését 

és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését; 

h) kötelezettséget vállal az ügyfelei számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és 

tájékoztatási rendszer működtetésére; 

i) vállalja, hogy a fogyasztói kifogásokat és észrevételeket a IX.3. pontban rögzített eljárási 

rendben kivizsgálja és orvosolja; 

j) évente egy alkalommal gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről, és a lomtalanítás 

körébe tartozó nagydarabos hulladék kezeléséről, és az Ör. szerinti rendben gondoskodik a 

biohulladék elszállításáról; 

k) üzemelteti a hulladékgyűjtő udvart, és az elkülönített gyűjtési rendszert; 

l) gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről;  

m) a hulladékgyűjtéshez szükséges szabványos edényzetet igény szerint térítés ellenében 

biztosítja a szolgáltatást igénybe vevőknek; 

n) a hulladékgyűjtésre megfelelő, saját emblémás hulladékgyűjtő zsákot a térítés ellenében az 

ügyfelei rendelkezésére bocsátja; ennek keretében a beszerezhetőségét a hulladékudvarban, 
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illetve a Közszolgáltató telephelyén, ügyfélszolgálatán és gyűjtő járművein díjfizetés 

ellenében biztosítja; 

p) biztosítja a járatterv szerinti gyűjtést, szállítást, amennyiben valamilyen rendkívüli ok miatt 

az ütemezett gyűjtést nem tudja biztosítani, a következő munkanapon soron kívül pótolja azt 

az érintettek értesítése mellett; 

q) a gyűjtési programról éves ütemtervet készít és azt évente egyszer év elején közzéteszi az 

ingatlanokhoz történő szórólapos rendszerű eljuttatásával, valamint a helyi médiákban és az 

év során folyamatosan a saját, vagy alvállalkozója honlapján; 

r) tevékenysége során betartja a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, munka-, 

baleset- és tűzvédelmi szabályokat, amelyek esetleges megsértéséből eredő 

következményekért a polgári jog szabályai szerint felel; 

s) a VI. q) pontban leírtak szerint tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat (bérlőket, -

használókat) a szolgáltatással összefüggő valamennyi lényeges körülményről, ideértve a 

lomtalanítás időpontját is; 

t) felszólítás nélkül megtisztítja a tevékenysége gyakorlása során esetlegesen elszennyeződött 

köz- és magánterületet; 

u) megtéríti a szolgáltatás során a neki felróhatóan keletkezett károkat saját hatáskörben, vagy 

az üzemeltetett gépjárművek felelősségbiztosítása alapján; 

v) a Közszolgáltató a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl a rendszeres 

adatszolgáltatása körében köteles a Koordináló szerv részére a következő adatokat megadni a 

közszolgáltatási területe vonatkozásában:  

- a közszolgáltatási díj számlázásához az ingatlanhasználókat terhelő közszolgáltatási díj 

mértékét,  

- minden olyan adatot, amely a Koordináló szervnek a közszolgáltatási díj számlázásához és a 

szolgáltatási díj megállapításához szükséges;   

z) a veszélyes hulladék átvételére, tárolására, kezelésére hulladékudvart üzemeltet és a 

szerződés területi hatályán belül a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettektől az V. 12. 

pontban leírt hulladékokat átveszi. 

 

 

 

                                                                             VII. 

                                                         A Társulás kötelezettségei 

 

1. A Társulás gondoskodik:  

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges 

információk szolgáltatásáról; 

b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a társult önkormányzatok közigazgatási területén folyó 

egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítéséről; 

c) a társult önkormányzatok közigazgatási területén működtetett különböző közszolgáltatások 

összehangolásának elősegítéséről; 

d) a társult önkormányzatok igényeinek kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, 

kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelöléséről;  

e) biztosítja a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát. 

2. A Társulás vállalja, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei önkormányzati 

rendeletben állapítják meg a Ht.  hatályos 35. § (1) bekezdése, valamint 88. § (4) bekezdése 

alapján:  

a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület 

határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal 

összhangban; 
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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;  

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a 

Ht. 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat;  

h) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat;  

i) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat, 

k) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a Ht. 88.§ (3) bekezdés b) pontja 

bb) alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési 

feltételeket.  

 

VIII. 

A szerződés megszűnése 

 

1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

a) a meghatározott időtartam lejártával; 

b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 

c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg; 

d) felmondással. 

e) ha a Közszolgáltató nem rendelkezik a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja és a Korm. 

rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Megfelelőségi véleménnyel, a Társulás a 

közszolgáltatási szerződést az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapos 

határidővel felmondja. 

 

2. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt 

követően a szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően 

alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az 

a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és 

jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

 

3. A Társulás a közszolgáltatási szerződést a Polgári Törvénykönyvben meghatározott 

felmondási okokon túlmenően a Ht. alapján akkor mondhatja fel, ha 

a) a Közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során – a környezet védelmére  vagy a 

tevékenysége ellátására vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan 

megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította; 

b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben vagy jogszabályban megállapított 

kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette. 

c) ha a Közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy megfelelőségi 

véleménnyel. 
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4. A Közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túl a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha a Társulás a 

közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása 

ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését. 

 

5. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap. A felmondási idő alatt a 

Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 

 

 

IX. 

Egyéb rendelkezések 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltató, vagy alvállalkozója köteles a jelen 

szerződés alapján végzendő tevékenységből eredő esetleges károk megtérítése érdekében 

felelősség biztosításra vonatkozó szerződést fenntartani 3 MFt értékhatárig, amely szerződés 

hatályosságát igazoló okiratot köteles a Társulás kérésére  megküldeni. 

 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő jogvita esetén annak peren kívüli 

rendezésére törekednek, amelynek hiányában a Társulás székhelye szerinti rendes Bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

3. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás végrehajtásával kapcsolatos észrevétel esetén 

panaszt tehet a Közszolgáltatónál. A Közszolgáltató 15 napon belül köteles a panaszt 

kivizsgálni és annak megfelelő orvoslásáról gondoskodni, a megtett intézkedésről a panaszost 

30 napon belül tájékoztatni. Amennyiben a panaszra intézkedés nem történik, panaszos a Tag 

önkormányzat polgármesteri hivatalában bejelentést tehet. 

 

4. A VIII. 3. b) pontja alkalmazásában a kötelezettség súlyos megszegésének minősül  

Közszolgáltató részéről:  

a) ha a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása rendszeresen zavart szenved; 

b) ha a Közszolgáltató az Ör.-ben meghatározott gyakoriságú lakossági hulladékgyűjtési 

kötelezettségének a következők szerint nem tesz eleget: 

- heti egy alkalommal kötelező ürítésnél legkésőbb a soron következő szállítási időpontban 

sem gondoskodik a hulladék elszállításáról, 

- városközponti területen egy héten belül egyszer sem gondoskodik a hulladék elszállításáról 

és ez az elmaradt teljesítés a járatterv szerinti útvonal 30%-át meghaladja; 

c) ha a Közszolgáltatói tevékenységével összefüggésben elszennyezett köz- és magánterületet 

felszólítás ellenére nem tisztítja meg; 

d) ha nem a kijelölt kezelő telepet veszi igénybe. 

 

A VIII. 4. pontja alkalmazásában a kötelezettség súlyos megszegésének minősül a Társulás 

részéről, ha a Közszolgáltató tevékenysége folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges, 

jogszabályban előírt információkat nem szolgáltatja. 

 

5. Jelen szerződésben foglaltak végrehajtását a Társulás Elnöke, valamint a Közszolgáltató 

részéről annak felelős vezetője közösen ellenőrzik. 
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X. 

Irányadó jog meghatározása 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény, az ágazati jogszabályok, a 

Társulás önkormányzatai képviselő-testületének, közgyűlésének vonatkozó rendeletei, 

továbbá a Magyar Szabvány, a hatályos műszaki előírások, valamint a vonatkozó hatósági 

rendelkezések az irányadók. 

 

 

Marcali, 2017.07.31 Siófok, 2017.07.31. 

 

 

 

 

 

Társulás képviseletében: Közszolgáltató képviseletében: 

Dr. Sütő László Jámbor Tímea 

Társulás elnöke ügyvezető 
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