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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. májusi ülésére 
 

Tárgy:  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésének biztosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önök előtt ismert tény, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladattal 2000. január 1. napjától 
2014. december 31. napjáig – közszolgálati szerződéskötésben – megbízott .A.S.A. Köztisztasági Kft 2013. 
január 1. napjával felmondta a hatályos közszolgálati szerződést, arra hivatkozva, hogy a kialakult  közszolgáltatási 
díjak összege nem fedezi a közszolgáltatás során felmerült összes költségét, így ezen közszolgáltatás további folytatása 
veszteséget termel, amelyet a cég tulajdonosa nem tolerál. 
A közszolgáltató eleget tesz a 2013. január 1. napján  hatályba lépett, a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezésének és közszolgáltatói feladatát a felmondástól számított 6 hónap 
időtartama alatt folyamatosan ellátja azzal, hogy utolsó szolgáltatási napjaként 2013. június 30. napjával 
zárul a szerződéses kötelezettsége. 
A Ht. tartalma jelentősen eltér a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi törvény (Hgt.) rendelkezéseitől, 
amely mind az önkormányzatot, mind a közszolgáltatót hátrányosan érint és új helyzetet teremt, az 
alábbiak miatt: 
 - a Ht. hatályba lépése napjával a törvény 68. §-ával bevetette a közszolgáltatót terhelő hulladéklerakási 
járulék fizetései kötelezettséget (amely a lakosságra nem terhelhető át), melynek mértéke: 3.000.- Ft/tonna, 
amely évente fokozatos emelkedése okán 2016. évre tonnánként 12.000.- Ft-ra emelkedik; 
 - a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 12. § (2) bekezdése szerint és a 
Ht. 91. § (2) bekezdése értelmében: természetes személy (ingatlantulajdonos) számára a közszolgáltatás 
nyújtása ellentételezéseként kiállított számlában meghatározott összeg 2013. július 1. napjától 2014. 
december 31. napjáig terjedő időre nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott közszolgáltatási 
díjtétel legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének a 90 %-át  (rezsicsökkentés);  
 - a Ht. 47. § - 48. §-a árhatósági jogkörrel ruházta fel a Magyar Energia és Közmű-szabályozási 
Hivatalt, (továbbiakban: Hivatal) amely járhat azzal az eredménnyel is, hogy a jelenlegi, illetve tervezett 
díjtételnél akár alacsonyabb összeget is megállapíthat a hozzá a közszolgáltató által beterjesztett díjtételnél (mivel 
a közszolgáltatás díjtételének megállapítása jogával már nem rendelkezik a képviselő-testület, ezért erre 
ráhatása sincs); 
 - a Ht. értelmében 2014. január 1. napjától települési hulladékgazdálkodási tevékenységet csak 
állami, vagy önkormányzati non-profit cégek láthatnak el (visszautalunk az DAREH keretein belül fennálló erre 
irányuló kötelezettségvállalásunk okára); 
 - a település lakossága számára vetítve, lakosonként évente  100.- Ft MEH díj fizetésére kötelezett a 
közszolgáltató, ami településünk esetében 2.888 fővel számolva plusz 288.000.- Ft kiadás; 
 - az eddigi közszolgáltató esetében 2012. december 31. napjáig a lakosság számára az önkormányzat 
által biztosított, az önkormányzat költségvetése terhére átvállalt díjkedvezmény nyújtása az új közszolgáltatónál már nem 
érvényesíthető az önkormányzati rendelet alkotása korlátai és az önkormányzat adott évi költségvetési 
pénzügyi forrásai hiánya miatt. 
 - a díjhátralék továbbra is adó módjára beszedhető köztartozás, de a beszedés jogutódja nem az 
illetékes jegyző, hanem 2013. 01.01.-től a NAV. 
 
A közszolgáltatási szerződés közszolgáltató általi felmondása óta eltelt idő alatt folyamatosan kerestük a 
kialakult helyzetből kivezető utat a hatályos jogszabályok adta lehetőséget és több illetékes hatósággal 

  



felvettük személyesen, telefonon, írásban is a kapcsolatot – amely nem járt kellő eredménnyel – és mindent 
összevetve az alábbi alternatívák kínálkoznak: 
 

1.) lehetőség: az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése kötelező 
feladata ellátása érdekében alapít egy új céget, vagy a meglévő 100 %-os önkormányzati 
tulajdonban lévő KÉBSZ Kft alapítójaként feladatként rendeli tárgyi közszolgáltatás végzését; 
 

2.) lehetőség:  hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző cégben üzletrész vásárlása (in-house beszerzés) – 
(amely távlati megoldást jelent a DAREH keretében a Kunágotai székhelyű céggel)  -; 

 
 

 
3.) lehetőség:  a  Kbt.  szerint eljárva  közbeszerzési eljárás lefolytatása keretében hulladékgazdálkodási 

közszolgáltató kiválasztása (hosszú-távú megoldásként, de a DAREH-ben szerzett 
érdekeltség szem előtt tartásával). 

 
Az 1. lehetőség 

 
alkalmazása véleményünk szerint jelenleg teljesen kizárt, hiszen a Ht.-ben meghatározott  személyi, tárgyi, 
technikai, műszaki alkalmassági  feltételek, a szakmai ismeret és  referencia sem áll rendelkezésre, így elképzelhetetlen a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzéséhez szükséges, a Hivatal által kiadandó közszolgáltatási engedély 
megszerzése. Anyagi okok is kizárják mind az önkormányzat, mind a cége ilyen irányú beruházását, hiszen 
csak a gyűjtéshez szükséges speciális járművek, gyűjtőedény beszerzése is horribilis összeg, de ezen 
járművek, gyűjtőedény bérlése is. A hulladék begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására alvállalkozó 
igénybevétele   csak közbeszerzési eljárás lefolytatásával mehetne végbe (a hatályos közbeszerzésről szóló törvény 
(Kbt.) szerint, melyre a rendelkezésre álló kevés idő miatt nincs mód. Az sem elhanyagolható szempont, hogy  a 
közszolgáltatási díjhátralék összege veszteségként jelentkezne a cégnél, áttételesen az önkormányzat költségvetésében,  
amelyet tovább növelne a  rezsicsökkentés és a hulladék járadék fizetési kötelezettség összege. 
 

A 2. lehetőség: 
 

adott, hiszen a Képviselő-testület   a 44/2013. (V. 17.) Ökt határozatával döntött arról, hogy a DAREH 
által a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelve, a KEOP pályázati feltételeknek eleget téve, a 38 
tagönkormányzati települést tömörítő Békés-Manifest Közszolgáltató Non-profit Kft-ben üzletrészt vásárol 
250.000.- Ft névértéken, viszont a KEOP projekt megvalósítása időbelisége konkrét dátumhoz nem köthető (jó esetben 
2014. évben valamikor), ami nem hoz megoldást a 2013. július 1. napjától való feladat- ellátásában,  ez távlati 
kötelezettségvállalás és hosszú-távú megoldása a kötelező feladat ellátásának.   
 

A 3. lehetőség: 
 

a Kbt. hatálya alól, annak alkalmazási köréből kiveszi a jogalkotó az önkormányzati tulajdonú cégekben üzletrésszel 
rendelkező közszolgáltatók általi tevékenységet, így nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni (pl. a 2. lehetőség  
alkalmazása esetén) ami jelentős előnyt hozhatna (az időhiány miatt) önkormányzatunk számára, ha nem 
tolódna a KEOP pályázat megvalósítása ideje 2014. évre. A legnagyobb problémát ez a pont okozza, 
hiszen a Ht. által bevezetett új szabályok rendkívül előnytelenül hatnak a közszolgáltatók közötti szabad 
versenyre és az árra egyaránt, nem is szólva a Kbt.-ben meghatározott kötött formai, időbeli eljárásrendről, 
amely nem fér bele a rendelkezésre álló időbe. További gondot jelent, hogy a Ht.-ben a közszolgáltatókra 
vonatkozóan rögzített szabályoknak egyenlőre nagyon szűk kör tud megfelelni, így az átmeneti szabályok 
adta joggal élve kell megoldást találni. Jogalkotói hiányosság, hogy a Ht.-ben adott felhatalmazás ellenére 
még nem alkotta meg az arra kötelezett azon jogszabályt, amely az ajánlattételi felhívásban foglaltak, ill. a 
közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási szerződés tartalmát jelenítené meg, amely az ajánlatkérők 
számára elengedhetetlen követelmény, így a már hatályon kívül helyett Hgt. mellé rendelt 224/2004. (VII. 
25.) Korm. rendelet szabályai alkalmazása hozhat kiindulási alapot és a Kbt. ide vonatkozó előírása, 
függetlenül attól, hogy ezen eljárás a jogalkotásról szóló törvény vonatkozó előírásainak nem mindenben 
felel meg.  
 



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 
19. pontja értelmében az önkormányzat képviselő-testülete kötelező feladata sorába tartozik a teleépülési 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése, amely a település lakossága számára a folyamatos 
közszolgáltatás ellátásának biztosítása mellett nem csak környezetvédelmi szempontok miatt fontos 
tényező, hanem pénzügyi szempontból sem közömbös. A tárgyban legfontosabb feladat, hogy a képviselő-
testületnek olyan, (a Ht.-ben írt feltételeknek megfelelő, vagy a Ht. átmeneti rendelkezései között adott 
időszaki felmentéseknek eleget tevő) közszolgáltatóval sikerüljön közszolgáltatási szerződés kötésére felhatalmazást 
adnia a Polgármester úr számára, amely cég arra az időre, amíg a DAREH-ben végbemenő projekt 
megvalósulása lehetővé teszi a közös cég szolgáltatásának igénybevételét, -  tehát 2013. július 1. napjától 
lekésőbb 2015. június 30. napjáig, ill. fenti írt feltétel teljesüléséig – vállalja a közszolgáltatói feladatok ellátását. 
Lényeges, hogy az új közszolgáltató ne változtasson az eddig megszokott közszolgáltatás színvonalán, járatterven 
és díjtételei ne emelkedjenek. Erre garancia a rezsicsökkentésről szóló törvény, viszont a közszolgáltatónál 
ezen a címen huzamosabb ideig jelentkező veszteség keletkezése esetén komoly kockázati tényező is lehet, 
akár csak a hulladéklerakási járadék évről- évre jelentkező összege.   
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tekintettel arra, hogy a Kbt. szabályai szerint lefolytatott eljárás több hónapot venne igénybe és az idei év 
július 1. napjától megvalósíthatatlanná válna a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabálynak 
megfelelő biztosítása, ezért kezdeményezzük – köztes megoldásként, átmeneti időszakra – hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás kiírását – külön előterjesztés keretében. 
Indítványozzuk tárgyi előterjesztés és határozati javaslata megvitatását, a Bizottsági vélemény 
figyelembevételét és változtatás nélküli elfogadását.  
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. május 23. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
 
 
 

      Forgó Henrik polgármester      Kató Pálné jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



...../2013. (V. 31.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésének biztosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, elfogadta a polgármester és a jegyző 
tárgyi előterjesztésében foglaltakat, figyelembe vette a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság véleményét és az alábbi döntést hozta. 
 

1.) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 19. pontjában szabályozott hulladékgazdálkodási feladatkörében eljárva, a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében rögzített 
hulladékgazdálkodási feladata ellátása érdekében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötésére kötelezettként, elrendeli a hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívás kiadása előkészítését a feladat ellátására 
szakosodott közszolgáltató kiválasztására. 

Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a képviselő-testület soros ülésén. 
 
2.) Felhatalmazza a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pont írt, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására irányuló, a vonatkozó hatályos jogszabálynak 
megfelelő ajánlattételi felhívás kibocsátására akként, hogy 
a)   a közszolgáltatás időtartama 2013. július 1. napjától 2 évre, legkésőbb 2015. június 30. napjáig 

köthető azzal a feltétellel, ha a DAREH tagságból eredő, a KEOP projekt megvalósításában 
vállalt kötelezettség teljesítése okán ennél az időpontnál korábban teljesül a beruházás, akkor 
annak időpontjáig terjedhet a közszolgáltatás időpontja a közszolgáltatási szerződés 
tervezetében, 

b)    a  közszolgáltatás színvonala legalább a korábbi közszolgáltató által nyújtott szintűnek feleljen 
meg, 

c)   a   hulladék-gyűjtőedény  űrtartalma az  eddigiekkel  megegyező 120  és  240 literes legyen, 
lehetőleg a korábbi közszolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedény átadásával, vagy az új 
közszolgáltató általi vásárlással valósuljon meg, 

d)   a közszolgáltatás díjtétele a korábbi közszolgáltató által 2012. évben alkalmazotthoz kell hogy 
igazodjon, (a rezsicsökkentés figyelembe vételével), 

e)    a közszolgáltatónak meg kell felelnie a hatályos jogszabályban foglalt feltételeknek.  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 
 


