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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. novemberi ülésére 
 

Tárgy:  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében tárgyalás folytatására felhatalmazás 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Önök előtt már ismert az a tény, hogy a Képviselő-testület által önkormányzati rendeletében a település 
szilárdhulladék begyűjtésére és szállítási közszolgáltatói feladata ellátására kijelölt Csongrádi Víz és Kommunális 
Kft (a  tulajdonok döntése szerint) átalakította tevékenységi körét, kiválással, beolvadással, szétválással. 
A Csongrádi Víz és Kommunális Kft mint 2013. március 20. napján alakult FBH NP Kft jogelődje, 2013. 
október 1. napjától nem végez szilárd hulladék gyűjtési és szállítási tevékenységet, mivel ezt a Felcső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási Kft (Vaskúti székhellyel) végzi, a CSVK Kft pedig a Felgyői  székhelyű lerakót működteti 
tovább (amely fogadja a településünkről begyűjtött és oda az FBH Kft által beszállított hulladékot).  
Ezen előterjesztéshez olyan terjedelmes háttér-anyagot csatoltam, amelynek  könnyen érthető összefoglalása 
nehézkes, ezért folyamatábrán érzékeltetem a közszolgáltatást végző cégek átalakulását és az ebből eredő 
önkormányzatra háruló feladatokat. 
Ahhoz, hogy a Képviselő-testület meg tudjon felelni a vonatkozó hatályos központi jogszabályokban foglalt 
feladatainak (pl. a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXX. törvény (Ht.), a Kbt., Mötv. és végrehajtási 
rendeletekben, és az önkormányzat tárgyban kiadott hatályos önkormányzati rendeletében és a tevékenység 
végzésére jogosító közszolgáltatási szerződésben) foglaltaknak,  (konkrétan a településen keletkező szilárdhulladék 
begyűjtése és szállítása hulladékgazdálkodási közfeladat megszervezésének, ennek közszolgáltatási szerződésbe rögzítésének, 
(melyet az önkormányzat tárgyi rendelete alapján köthet meg)  szükséges a 2014. január 1. napjától (a CSVK Kft és az 
FBH Kft jogutódaként), non-profittá váló FBH NP Kft minden hatósági engedély (pl. közszolgáltatási 
engedély, OHÜ minősítés Ht. 34. § (3) bekezdés és  a csatolt dokumentumok szerinti KÜJ-, KTJ-, KSH 
azonosítók) birtokában jogszerűen végezhesse településünkön -mint többségi önkormányzati társaság a 
közszolgáltatói tevékenységét   (közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a Ht. 33. § (2) bekezdés okán),   szükség 
van a Közszolgáltatóval tárgyalás folytatására,  melyet (az Mötv. értelmében) a Polgármester úr, mint képviseletre 
jogosított tehet meg. 
A fent írtakra hivatkozva kezdeményezem Polgármester úr felhatalmazását a csatolt határozati javaslat szerint. 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület előző ülésén  (az önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatáról szóló) döntésének megfelelve 2013. decemberi ülésre való beterjesztéssel - az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos önkormányzati rendelete 19. § (1) bekezdés d) pontja 
jogosítottjaként - kezdeményezem tárgyi önkormányzati rendelet és vonatkozó Közszolgáltatói szerződés 
módosítását a Polgármester úr által a Közszolgáltatóval lefolytatott tárgyalás  eredményétől függően. 

 
Tisztelt Képviselő-testült! 

 
Indítványozom ezen előterjesztésben (a mellékelt háttér-anyag ismeretében) való megtárgyalását és a csatolt 
határozati javaslatban foglaltak változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. november 20. 
 
      Tisztelettel: 
 
          Kató Pálné  
            jegyző  

  



 
……/2013. (XI. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében tárgyalás folytatására felhatalmazás 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, melyet 
változtatás nélkül elfogadott és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 19. pontjában rögzített hulladékgazdálkodási közfeladata ellátása  és a Hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (Ht.)  § 33. § - 38. §-ában írt rendelkezések betartása, tárgyi hatályos önkormányzati rendelet 
- közszolgáltatói tevékenység jogutódlással való folytatása jogszerűsége biztosítása miatti – módosítása és 
aszerinti Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés kötése érdekében felhatalmazza Forgó Henrik 
polgármester urat az FBH NP Kft képviseletére jogosított Ügyvezetővel, vagy általa meghatalmazott személlyel 
tárgyalás folytatására. 
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos, legkésőbb 2013. december 10. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  2013. decemberi soros ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Agotics Roland úr az FBH NP Közszolgáltató Kft ügyvezető igazgatója (Vaskút) 
- Puskás Jenő úr a Csongrádi Víz és Kommunális Kft ügyvezetője (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 


