
Ivóvíz 

Május 2 
Visszautalunk a Képviselő-testület 33/2013. (V. 10.) Ökt határozatában foglaltakra, miszerint elfogadta az 
előterjesztést, melynek értelmében az Alföldvíz Zrt-ben (Békéscsaba, Doboz u. 5. sz.) 10 db összesen 
140.000.- Ft értékű részvénycsomagot vásárol, mellyel általános tulajdonosi jogokat szerez a Zrt-ben, 
amennyiben a Zrt Taggyűlése 2013. május 16. napján tartandó ülésén jóváhagyja azt. Ezen 
részvényvásárlás egyik jogalapja a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, amely mentességet 
ad a kötelező pályáztatás alól bérleti- üzemeltetési szerződés kötése esetére, továbbá a Víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 16. § (6) bekezdése rendelkezésére, miszerint 
bérleti- üzemeltetési szerződés kizárólag olyan víziközmű-szolgáltató társasággal köthető, amely az állam, 
települési önkormányzat, vagy ezek együttes tulajdonában áll.  

A témában több előterjesztésben is tájékoztatást adtunk arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
KÉBSZ Kft nem képes megfelelni a vonatkozó előírásoknak, ezért a település víziközmű-szolgáltatási 
közfeladata ellátásra  olyan közszolgáltatóval érdemes bérleti- üzemeltetési szerződést kötni, mint az 
Alföldvíz Zrt,  amely minden engedélyeztetési feltételnek megfelel és vállalja a vízi-közművek üzemeltetését.  

Az üzemeltetési tevékenységet végezni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) által a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) és 1. 
melléklete szerint kiadott működési engedély alapján lehet, amely iránti kérelmet 2013. május 31. napja 
előtt be kell nyújtani ahhoz, hogy a Vksztv.-ben foglalt feltételeknek eleget tudjon tenni a Szolgáltató. 

Az Alföldvíz Zrt illetékesével folytatott megbeszélésen és ezen előterjesztéshez csatolt bérleti- üzemeltetési 
szerződésben garanciát kaptunk arra, hogy a KÉBSZ Kft-ben eddig a víziközmű-szolgáltatást végző 
személyek továbbfoglalkoztatása (2 fő) a Zrt  által biztosított lesz, így a település lakosságával, mint a 
szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókkal a kapcsolattartás változatlan marad.  

Fontos megemlíteni, hogy a csatolt bérleti- üzemeltetési szerződés tartalma és formája a Zrt-vel 
szerződésben álló valamennyi önkormányzattal azonos, ezzel a Zrt-ben az egyenlő partnerségi viszony  és 
az azonos jogérvényesítés lehetősége biztosított.  A bérleti- üzemeltetési szerződés akkor lép hatályba, ha a 
Hivatal határozatával - az általa kiadott működési engedély mellékleteként -  jóváhagyta azt. 

Az engedélyezési eljárást  a Rendelet 23. §-a szabályozza, azon belül annak a) pontja a bérleti- üzemeltetési 
szerződésre irányuló eljárás szabályait, melynek elengedhetetlen kelléke a Vksztv. 12. § (1) bekezdésében 
és a Rendelet 1. melléklete 2. pontja 13/a) alpontjában rögzített vagyonértékelés (bruttó, nettó, piaci és 
könyvi értéken). 

A Képviselő-testület korábbi döntései során adott felhatalmazás szerint eljárva megbízást adtunk a Buzder 
István által képviselt Mobil Invest Bt (Csongrád) részére az önkormányzat tulajdonaként a KÉBSZ Kft 
kezelésébe adott vízi-közmű vagyon értékelésére, melynek ezen előterjesztéshez csatolt tartalommal és 
formában tett eleget a feladattal megbízott. Az önkormányzat könyvvizsgálója Varga Jánosné elfogadva a 
megbízást, szintén ezen előterjesztéshez melléklet tartalommal és formában készítette el a vagyonértékelés 
auditálását, melyek a Képviselő-testület által jóváhagyott bérleti- üzemeltetési szerződés és egyben a Zrt 
által a Hivatalhoz benyújtandó működési engedély iránti kérelem elválaszthatatlan  mellékletét képezik. 



November 
Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása      
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az ivóvízminőség-javító program megvalósítására létrehozott 
Önkormányzati Társulás Csongrád Város Önkormányzata és Csanytelek Község Önkormányzata 
között létrejött Társulási Megállapodásban rögzítette a közös célkitűzés főbb alapelveit, melyet a 
24/2011. (IV. 15.) Ökt határozatával hagyott jóvá.  
Ezen Társulási Megállapodás módosítását (törvényességi észrevétel miatt) a 103/2011. (XII. 16.) Ökt 
határozatával hagyta jóvá a Képviselő-testület, majd az 54/2013. (VI. 28.) Ökt határozatában (eleget 
téve az Mötv. felülvizsgálati kötelezettségének) kiegészítés és módosítás nélkül hagyta helyben a 
hatályos Társulási Megállapodást. 
A módosított – egységes szerkezetbe foglalt – Társulási Megállapodás bevezető részében még a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésére, valamint az azóta 
hatályát vesztett önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV 
törvényre való hivatkozás szerepel, melynek helyébe az alábbi szöveg beemelését kezdeményezzük:  
 
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 11. pontja közfeladata körében eljárva az egyes ivóvízminőség-javító feladatok elvégzésének 
összehangolására a tagönkormányzatok az alábbiakban állapodnak meg:” 
 
Az ivóvízminőség javítására irányuló közös pályázat, melyet Csongrád Város Önkormányzata nyújtott 
be (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0034 azonosító szám alatt), melynek bírálata  2013. októberében 
megtörtént. A két önkormányzat fejlesztési célkitűzésre 315.554.161 E Ft összegű támogatást nyert a 
külön-külön megvalósítandó beruházásra.   
A hatályos Társulási Megállapodásban nem szerepel a támogatásból megvalósuló beruházás érintett 
önkormányzatok közötti vagyonának felosztása, annak aktiválása és nyilvántartása.  A támogatói 
döntésnek megfelelve a Társulási Megállapodás 14. pontjaként az alábbi szöveggel való kiegészítését 
javasoljuk: 
 
14. Keletkezett vagyon felosztása, aktiválása 
 
„A társulás beruházásában a tagok közigazgatási területén keletkező vagyonelemeket – tekintettel arra, 
hogy műszakilag egységes vagyont nem képeznek – a társulás tagjai könyveikben önállóan aktiválják, 
külön – külön, saját vagyonként tartják nyilván.” 
 
A Társulási Megállapodás 11. pontjában az „elnökhelyettes” szöveg helyébe „alelnök” és „alelnöke” 
szöveg lép. 
 
A Társulási Megállapodás 13./ e) pontja, alábbi utolsó mondata elhagyását indítványozzuk (annak 
okafogyottsága miatt) 
2011. év vonatkozásában a tagok a január 1-ei lakosság szám alapján kötelesek a tagdíj időarányos 
részét megfizetni a megállapítást követő 30 napon belül. 
 
„A Társulási Megállapodás pontjainak jelenlegi sorszámozása változását eredményezi a kiegészítés, 
konkrétan az eddigi 14. pont helyébe a 15. pont, a 15. pont helyébe a 16. pont, a 16. pont helyébe a 17. 
pont, a 17. pont helyébe a 18. pont lép.” 
  
A Társulási Megállapodás 17./c) pontja helyébe lépő 18./c) pontja hatályba léptető dátumát 2013. 
december 07. napjában javaslom rögzíteni. 
 
Kiegészül a Társulási Megállapodás záradéka: 
 
Záradék 



A Társulási Megállapodást a tagönkormányzatok képviselő-testületei az alábbiakban írt 
határozataikkal módosították és fogadták el önmagukra vonatkozó kötelező rendelkezésként. 
Önkormányzat neve Jóváhagyó határozat száma 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 (2. módosítás) 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
(2. módosítás) 

82/2013. (XI. 29.) Ökt 
határozat 

 

December 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Képviselő-testület 33/2013. (V. 10.) Ökt határozatával 10 db, 
egyenként 14.000.- Ft, összesen: 140.000.- Ft névértékű részvényt vásárolt az Alföldvíz Zrt-ben, majd 
a 42/2013. (V. 17.) Ökt határozatába rögzítette  Csanytelek község víziközmű-szolgáltatása végzésére 
az Alföldvíz Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerződéskötési szándékát, felhatalmazást adva a Polgámester 
úrnak a szerződés aláírására, melyre 2013. május 31. napján sor került. 
Az Alföldvíz Zrt 2012. május 31. napján - településünkre vonatkozóan is - benyújtotta ezen bérleti-
üzemeltetési szerzdősést a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: 
Hivatal), amely 2013. október 3.-i fordulónappal,  a 2013/1830. iktatószámú határozattal működési 
engedélyt adott az Alföldvíz Zrt számára, amelynek településünk is részese. Ennek azért van nagy 
jelentősége, mert ezen működési engedély birtokában végezheti szolgálatói tevékenységét a Társaság 
és ezen okirat megléte feltétele annak, hogy az Alföldvíz Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
annak Hivatal általi elbírálást követően hatályba léphessen és megindulhasson a tényleges 
szolgáltatási tevékenység az Alföldvíz Zrt által (továbbiakban: Társaság). A Társaságtól kapott 
információ szerint, mindössze 3 település (Hódmezővásárhely, Mindszent és Székkutas) tekintetében 
rendelkeznek hatályos, a Hivatal által helybenhagyott bérleti-üzemeltetési szerződéssel, így ott 
jogszerűen folytatják is a szolgáltatói tevékenységüket, míg a többi 57 önkormányzatra irányadó 
bérleti-üzemeltetési szerződés Hivatal által helybenhagyása – benne Csanytelek településsel – nem 
rendelkezik a Társaság, így vélelmezett időpontot sem tudnak meghatározni arra, hogy ténylegesen 
2014. évben mikor kezdhetik meg a viziközmű-szolgáltatási  tevékenységet. 
Közismert Önök előtt, hogy az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő KÉBSZ Kft látja el az 
ivóvíz közszolgálatás feladatát közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, viszont hatósági 
működési engedély nélkül, a tulajdonos utasításának megfelelően, figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 11. és 21. 
pontjában rögzített, az önkormányzat közműves ivóvízellátás megszervezése kötelező közfeladata 
teljesítésére, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: 
Vkszt.) és annak végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben írt közműves 
szolgáltatást igénybe vevők számára egészséges ivóvízhez hozzáférési jog biztosításának 
érvényesítésére.  
Emlékeztetjük Önöket arra is, hogy a Képviselő-testület már nem  rendelkezik díj-megállapítási 
jogkörrel, így megszűnt a  tárgyban rendelet alkotási joga, sőt javaslattételi joga sincs, tekintettel arra, 
hogy azt a Hivatal kapta feladatul azzal, hogy magát a díjat a nemzetgazdasági miniszter rendeletben 
határozza meg, akárcsak a közszolgáltatások számlaképe kiadása jogát. 
Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű- vagyon a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény értelmében a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona, melyet 
hasznosításra, kezelésre adott át a Társaságnak  a Ptk. 548. § második fordulata szerinti 
vagyonbiztosítási kötelezettséggel.  A Társaság kötelezettséget vállalt a jelenleg a KÉBSZ Kft-nél 
alkalmazott 2 fő munkaviszonyának a Társasághoz áthelyezéssel való folytatására, a 
Hódemezővásárhelyi kirendeltséghez tartozó foglalkoztatással. Jelenleg (időpont megjelölése nélkül) 
kötöttek munkaszerződést a KÉBSZ Kft alkalmazottai a Társulással, így teljes a jogbizonytalanság a 2 
fő foglalkoztatását illetően, tehát a munkáltatói jogot gyakorló kiléte, a munkabér és annak terhei 
viselője, a munkavégzés helye, stb. 



A Társaság rendelkezik a vízközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendeletben, 
a Vksztv-ben, a Kormányrendeletben meghatározott  üzemeltetési szabályzattal, amely tartalmazza a 
szakszerű és biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és 
közegészségügyi előírásokat, továbbá a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeket. 
A Társaságnak a Ptk. a Vksztv. és a Kormányrendeletben foglaltak betartásával kötelessége a 
közszolgáltatást igénybe vevőkkel közüzemi szerződést kötni, melyre a mai napig nem kerülhetett sor, 
mint ahogy a bekötési vízmérők felszerelése, cseréje, annak leolvasása, számla kibocsátása, a díjak 
beszedése sem a Társaság munkavállalója által történik, hanem a KÉBSZ Kft által, amely jelenleg is 
érvényes közüzemi szerződéssel bír a felhasználók körében, mivel annak a KÉBSZ Kft általi 
egyoldalú felmondása, a víziközmű-szolgáltatás megszűnését eredményezné, amely ellentétes a fent 
eddig írt kötelezettségek teljesítésével, nem  is szólva a mindennapi ellehetetlenülést eredményező, az 
ivóvíz biztosítása hiányával miatti élethelyzetekről, a gyermek- és szociális intézmények működtetési 
feltételeinek hiánya miatt előálló azonnali bezárással  fenyegető lehetőségről. 
Mind az önkormányzat, mind a KÉBSZ Kft (továbbiakban: Szolgáltató) működését veszélyezteti a 
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. § - 8. §-ában foglaltak 
megvalósítása, mivel a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek 
szerinti díj 90 %-a érvényesíthető, tehát a 2012. évre még a Képviselő-testület által önkormányzati 
rendeletben megállapított díjtételhez képest is 10 %-os díjcsökkenéssel, tovább növekvő költségekkel 
(pl. villamosárom ára emelkedése, számkép alapján új típusú, kék színellel jelzett, a rezsicsökkentést 
érvényesítő megjelenítésű számla előállítási költsége, stb.) terheli meg a Szolgáltató működését. 
További kötelezettséget ró fent írt törvény a Szolgáltatóra, jelesül minden hónapban írásban kell 
igazolnia a Fogyasztóvédelmi hatóságnak, hogy érvényesítette a rezscsökkentést és az általa 
kibocsátott számlán a számlakép szerint jelenítette meg azt, melynek elmaradása közüzemi 
szerződésszegésnek minősül és a jogsértés súlyosságától függően számlánként 10.000.- Ft kötbér 
fizetési kötelezettséget rendelhet el a fogyasztóvédelmi hatóság. Több hónap óta, a törvény 
szellemében eljárva teljesítette a Szolgáltató ezen kötelezettségét, így elmarasztaló döntésre, ill. kötbér 
kiszabására ezideig nem került sor.  
Ezen kötelezettség teljesítése is a Társaságot terhelné, annak minden jogkövetkezményével együtt. 
Amennyiben az ivóvíz díja 2014. január 1. napjától költségarányosan nem emelkedik, hanem 
rezsicsökkentéssel tovább csökken, a költségei pedig nőnek, akkor a Szolgáltató már nem lesz képes 
kigazdálkodni a rajta kívül álló okokból előálló veszteség pótlására, amely a tulajdonos önkormányzat 
költségvetése számára terhet jelenthet. 
Ahhoz, hogy a Szolgáltató rentábilisan folytathassa az eddig is végzett  ivóvízszolgáltatását, a 
Társaság pedig megkezdhesse üzemeltetői tevékenységét, - ugyanezen jogi környezetben - biztosra 
vehető a viziközmű szolgáltatásban veszteség keletkezése, amely az önkormányzatnak, (mint a 
Társaságban is tulajdonosnak, részvényesnek) előre nem látható veszteséget okoz, amelyet 
kompenzálnia kell saját bevételi forrásból, mivel ehhez központi költségvetésből feladat finanaszírozás 
nem társul. 
A fent vázolt helyzetet még fokozza a közművezeték adójáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény több 
érintő rendelkezése, így pl. a 4. § (3) bekezdése, melynek értelmében a helyi önkormányzat 
tulajdonában álló közművezeték esetén az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezeték 
üzemeltője, amelynek megválaszolása jogilag sem könnyű, hiszen érvényes bérleti-üzemeltetési 
szerződéssel bír önkormányzatunk a Társasággal, amely szerződést a Hivatal még nem hagyott jóvá, 
így az nem léphetett hatályba, így a Társulás konkrétan ezért nem végezhet viziközmű-szolgáltatási 
tevékenységet. Amennyiben  2014. január 1. napjáig kedvező változás nem következik be, úgy előáll a 
helyzet, hogy a Szolgáltató – mint üzemeltető – 2014. március 20. napjáig az év első felére eső, a 
közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza után ( 35,7 km – 125.-  Ft/m adómértékkel 
számolva) 2,8 millió Ft, szeptember 20-ig ismét ugyanennyi összeg, így összesen évi 5,6 millió Ft 
kiadást eredményez majd a tényleges üzemeltetőnél, mely kiléte jogilag tisztázatlan a fent írtak miatt. 
Amennyiben csak 2014. február, vagy március hónapban veszi át a a Társaság a település viziközmű-
szolgáltatói tevékenység végzését, akkor teljes egészében a Szolgáltatót terheli,  át nem hárítható 
módon a közműadó minimum első félévi 2,8 millió Ft összegű terhe, viszont annak ellensúlyozására 
már az ivóvíz díjából származó bevétel a Társaság tényleges tevékenysége megkezdése időpontjából – 
akár a közműadó befizetése határideje előtt, vagy után - a Társaságot és nem a Szolgáltatót illeti, ezért 
ez értelemszerűen bevétel nélküli kiadásként, tehát  veszteségként fog megjelenni. 



Összegezve: ahhoz, hogy az önkormányzat kötelező közfeladataként rendelt viziközmű-szolgáltatás 
megszervezése, a település lakosságára számára ivóvíz biztosítása, jogszerűen valósuljon meg, ne 
terhelje sem a Szolgáltatót, sem az önkormányzatot  jogi, és  anyagi következmény a keletkező 
veszteség miatt, a további kár enyhítése érdekében, a kár okozójára való áthárítás érvényesítése 
érdekében, kezdeményezzük a Képviselő-testület által határozatba foglalt, a Polgármester úr számára 
adandó felhatalmazást, amely a Hivatal Vezetője részére (megkeresés formájában való) tájékoztatás 
nyújtása ezen előterjesztésbe foglalt jogi anomália kezelése és az előre látható jogi, anyagi, erkölcsi 
kár megelőzőse, annak bekövetkezése esetén pedig a felelősségvállalás tisztázása  érdekében 
szükséges intézkedések megtételét foglalja magában. 
 

 

 

 

DAREH 
A Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
társulás (DAREH) 2005 évben határozatlan időtartamra jött létre. Az alapításkor a tagok célul tűzték 
ki a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII. Tv. (Hgt.) 21.§-ában megfogalmazott 
kötelezettségük hatékony megoldása érdekében hatékony hulladékgazdálkodási rendszert alakítanak ki 
és ennek megvalósítása érdekében együttműködnek. A tagok vállalták a feladatok megvalósítása során 
egy hulladékégető mű létesítését, hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató 
létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását valamint elhagyott hulladéklerakó 
telepek rekultiválását. 
A DAREH a KEOP-7.1.1.1. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” című konstrukcióra 2010. szeptember 14-én nyújtotta be pályázatát .  A pályázat pozitív 
elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés 2011. március 24-én került aláírásra. Az első fordulós 
projektre elnyert nettó támogatás 206.056.800,- Ft. A projekt keretében megtörtént a működtetni 
kívánt rendszer megtervezése, a megvalósításra vonatkozó teljes körű felkészülés a technológia 
kiválasztásával, elkészült a részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség - haszon elemzés, 
elkészítésre kerültek a tervdokumentációk, a rendszerben keletkező hulladék hasznosítási 
lehetőségeinek vizsgálata. 
A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló második fordulós pályázat az ősz folyamán 
benyújtásra került, és pozitív elbírálásban részesült, így a megvalósításra vonatkozó Támogatási 
Szerződés aláírására 2013. február 11-én került sor. A második fordulós projekt nettó összköltsége 
10.940.045.000.-Ft, melynek 95%-a KEOP forrásból finanszírozódik, a fennmaradó 5%-os önerő 
költségterhét pedig a Magyar Kormány határozata értelmében, az állam költségvetésének terhére, 
átvállalta a tagtelepülésektől. 
A hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése során a projekt zárásáig (2014.12.31.), a társulás 
települései által lefedett területen, megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés optimalizálása (- házhoz 
menő zöldhulladék gyűjtésével,- házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 240 l-es új edénnyel,-
közterületi zöldhulladék gyűjtéssel,-8 db új hulladékudvar kialakításával,-8 db újrahasználati 
központok létrehozásával), kommunális, vegyes gyűjtés optimalizálása (1 db nagykapacitású, korszerű 
hulladékválogató kialakításával,-”maradék „ hulladékgyűjtő edényzet bevezetésével a konyhai 
maradékok, biológiailag lebomló anyagok gyűjtésével 120 l edényzet, - vegyes gyűjtés hatékonyabbá 
tétele 4 db új átrakóállomás építésével). A hulladékkezelésen túlmenően a projektben kiemelt 
jelentőséggel bír a hulladékkeletkezés megelőzése, melyet az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 lakossági tájékoztatás, tudatformálás, 
 házi komposztálóedények biztosítása, 
 újrahasználati központok kiépítése; 



A fejlesztésnek köszönhetően a projekt zárásakor a térségben keletkező összes hulladék tekintetében 
az anyagában hasznosítható hulladékok mennyisége közel 300%-al nőni fog, a lerakással 
ártalmatlanított hulladékok mennyisége pedig 73%-al csökken. 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (Ht.) 2014. 01.01. napjától hatályos szövege 
alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
engedéllyel rendelkező ,a törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság végezheti, amely a 
települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el. 
A Ht. átmeneti rendelkezései szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési 
önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó 
szervezettel legkésőbb 2013. december 31-ig megköti, kivéve, ha az e törvény hatálybalépésekor 
működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetnek a települési 
önkormányzattal érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése van, és a közszolgáltatóra 
vonatkozó e törvényben meghatározott valamennyi feltételt teljesíti. 

A  települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.  A települési önkormányzat a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a 
közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást 
lefolytatni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a Kbt. 
alkalmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Kbt. 
szerinti kivételi körbe esik. Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása céljából 
a települési önkormányzat közbeszerzési eljárást folytat le, a közbeszerzési eljárásban csak 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiadott minősítéssel 
rendelkező gazdálkodó szervezet indulhat. Ez alól egyetlen kivétel, ha olyan gazdálkodó szervvel köt 
szerződést, melynek tagjai valamennyien rendelkeznek OHÜ minősítéssel. 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.) szerint a törvényt nem kell alkalmazni 
azokra a megállapodásokra, amelyet a helyi önkormányzat  ajánlatkérő és olyan gazdálkodó szervezet 
köt egymással, amelynek részvényei vagy üzletrészei kizárólag ezen ajánlatkérő és más , a Kbt. a 6. § 
(1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérők  tulajdonában vannak, amely felett az ajánlatkérők - 
tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével 
összefüggő feladatára - az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési 
jogokkal közösen rendelkeznek és képesek a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos 
döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve, hogy a szerződéskötést követően a gazdálkodó 
szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a a tag ajánlatkérőkkel kötendő 
szerződések teljesítéséből származik; 

38 Békés megyei  település önkormányzatának (és két gazdasági társaságnak)  részvételével 2009 
szeptembere óta működik a BÉKÉS –MANIFEST Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Cg. 04-09-009182) – a továbbiakban Kft.) , melynek főtevékenysége a „nem veszélyes 
hulladék gyűjtése”. 

A társaság törzstőkéje 10.000.000.-Ft, melyben a tagok egyenlő- egyenként 250.000.-Ft névértékű - 
üzletrésszel rendelkeznek, a társaságban a szavazati arányok a tagok között egyenlők. 

A Kft. látja el a tag településeken a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást,  rendelkezik a szükséges 
OHÜ minősítéssel is. 

A Ht. 90.§ (4) bekezdése szerint a 2012.01.01. napján  működő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, 
valamint az OHÜ által kiadott minősítést 2013.06.30. napjáig köteles beszerezni. Amennyiben ennek 
nem tesz eleget, az önkormányzatoknak 30 napjuk van arra, hogy a közszolgáltatási szerződésüket 6 
hónapos felmondási idővel  felmondják és ezen felmondási idő alatt le kell folytatniuk a közbeszerzési 
eljárást annak érdekében, hogy 2013. december 31. napjáig megköthessék a közszolgáltatási 
szerződést a megfelelő minősítéssel rendelkező közszolgáltatóval.  

 
Ennek megfelelően az önkormányzatoknak 2013. június 30-ig nyilatkoztatniuk kell a jelenlegi 

közszolgáltatót, miszerint rendelkezik-e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel illetve 
OHÜ minősítéssel. 

 



A DAREH célja, hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok egy egységesen működő 
hulladékgazdálkodási rendszert vegyenek igénybe, kihasználva a társulás előnyeit, optimalizálva a 
felmerülő költségeket. Ennek érdekében készül el az egységes rendszer, melynek fenntartását és 
működtetését a tag önkormányzatok vállalták.  

Figyelemmel arra, hogy a hulladékgazdálkodás komplex feladat, a DAREH a kizárólagosan 
önkormányzati tulajdonban álló társasággal kíván együttműködni a hulladékgazdálkodási rendszer 
üzemeltetése kapcsán . 

A BÉKÉS-MANIFEST Kft. egy olyan lehetőséget  biztosít az abban részt vevő tag 
önkormányzatoknak, hogy a Kbt. 9.§- ában foglalt lehetőséggel élve közbeszerzési eljárás lefolytatása 
nélkül köthessék meg a közszolgáltatási szerződést a közszolgáltatóval megtakarítva ezzel a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos jelentős költségeket.  

Fentiek alapján javasoljuk a társulás tagjainak – akik a mai napig még nem tagjai a BÉKÉS-
MANIFEST Kft-nek, - hogy a fentiekben vázolt módon, a Kft. tagjaként gondoskodjanak a településük 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátásáról. Ennek érdekében vegyék fel a 
kapcsolatot a Kft. vezetésével. 
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Tárgy: DAREH  2014. évi működési költségéhez működési hozzájárulás biztosítása 
       
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulása (DAREH) Elnöksége és Taggyűlése áttekintette a 2014. 
évre vonatkozó működéssel kapcsolatos feladatokat, az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet és 
javaslatot tett a tagönkormányzatok részére a működési hozzájárulás mértékére. 
Az előzetes számítások szerint az alapvető működés fedezete - az érintett önkormányzatok belépéskori 
lakosságszámát figyelembe véve –  az eddigi 60,-Ft/lakos mértékű hozzájárulásokkal továbbra is 
fedezhető.  
 
Önkormányzatunkat társulási tagként  189.600.- Ft 2014. évre működési hozzájárulás terheli. 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója készítésének időpontjában még nem volt 
ismeretes az egy lakosra vetített díjtétel mértéke, így a Képviselő-testület külön döntése indokolt a 
fentiekben részletezett hozzájárulás 2014. évi mértékének jóváhagyásához, amely az önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendeletébe, működési célú támogatás értékű kiadásként kerül beépítésre. 
 


