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E l ő t e r j e s z t é s 
a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. júniusi ülésére 

 
Tárgy:  Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés megszűnését követő 6 hónapos időszakra szerződés kötése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás közfeladata ellátására a közszolgáltató 
kiválasztására irányadó  4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Kormányrendelet)  - a 2007-2013 
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről – és a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) előírásainak betartásával, továbbá a hatályos, a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  adja a jogi kereteket, továbbá az önkormányzat 
vonatkozó önkormányzati rendelete.  
A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Közszolgáltatóval  - jelen 
esetben az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel – kötött  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
által biztosítja.  Az önkormányzat  tárgyi feladat – és hatásköre tekintetében a legfontosabb strukturális 
változás, hogy a képviselő-testület korábbi kizárólagos árhatósági, ár megállapítási jogköre a Ht. hatályba lépésével 
megszűnt. A Közszolgáltatás díját az illetékes miniszter a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal javaslata alapján rendeletben határozza meg.  
A Ht. értelmében a képviselő-testület az általa kiválasztott, kizárólag egy,  minősített és 
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező  Közszolgáltatóval írásban, legfeljebb 10 évre szerződést köt. 
 
Emlékeztetem Önöket arra, hogy a tárgyban kötött hatályos  szerződés  2015. június 30. napjáig szól,  amely 
ezzel a nappal megszűnik, viszont nem marad közszolgáltatás nélkül a település lakossága, mivel a 
Ht. 45. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy amennyiben az adott közszolgáltatási szerződés megszűnik, a képviselő-
testület által az új Közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb a szerződés megszűnését követő 6 hónapig a korábbi 
Közszolgáltató látja el a közszolgáltatási feladatot, tehát 2015. december 31. napjáig.  
Ennek több szempontból is nagy jelentősége van, hiszen Önök előtt ismert az a tény, hogy a képviselő-
testület a DAREH tagjaként több olyan kötelezettséget is vállalt a Társulási Megállapodásban, amelyben a 
képviselő-testület átruházta a szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás közfeladatát ellátó Közszolgáltató kiválasztásának 
jogát az önkormányzati társulásra, mellyel a Társulás 2016. január 01. napjával  jogosult és köteles eljárni 
annak érdekében, hogy a Társulás tagsága által lefedett területén (86 önkormányzat közigazgatási területén) 
egységes keretek között folyjék a Közszolgáltató kiválasztása annak érdekében, hogy a Társulás által 
megvalósítandó projekt létesítmények (Békéscsabai  komplex feldolgozó üzem, komposztáló, átrakóállomások –
Szentesen- lakossági szelektívhulladék-gyűjtést lehetővé tevő edényekből beszállítás a hulladékudvarokban, melynek 
kialakítása –Szentesen-) a beszerzett eszközök rendelkezésre álljanak. 
 
A másik említésre méltó szempont, hogy 2015. július 1. napján hatályba lépő Ht. szabályozáson belül 
jelentősen megváltozik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. 
törvény 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti definiálása, továbbá kiemelendő, hogy ettől az időponttól 
megszűnik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, melynek helyébe a minősítési engedély  
mint új fogalom kerül bevezetésre.  A fentiek következtében átalakul a Közszolgáltató  fogalma is, mely 
szerint: Közszolgáltató az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint 
minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
lát el.  A hatályba lépés  időpontjától a Közszolgáltatók minősítése és engedélyezése egy eljárás keretében 
történik a Környezetvédelmi Hatóság által. A megváltozott feltételekhez igazodóan alakul át a 

 
 



Közszolgáltatókra és az önkormányzatokra alkalmazható szabályrendszer is, mivel az önkormányzatok a fenti 
időponttól csak olyan Közszolgáltatóval köthetnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, amely rendelkezik 
minősítési engedéllyel, ennek hiányában fel kell mondani a hatályos szerződést a Ht. 37. § (1a) bekezdése 
alapján. Fontos kitétel, hogy ezen szabályozás szerinti kötelezettség egyetemleges, az a jelenleg már 
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező Közszolgáltatókra is vonatkozik, melynek beszerzésére 6 hónap áll 
rendelkezésre, tehát a moratórium 2015. december 31. napjáig érvényes. A Környezetvédelmi Hatóság a 
jövőben is csak az állam, az önkormányzat, vagy azok társulása többségi tulajdonában lévő gazdasági 
társulás számára ad ki fent jelzett engedélyt 36 hónap időtartamra, mely időszak alatt a jogosítottnak 
adatváltozási bejelentési kötelezettsége van, különösem a köztartozásra vonatkozóan, amely beállta az 
engedély megvonását vonja maga után.  
 
A Ht. és a végrehajtására kiadott vonatkozó rendelet értelmében a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást végző Közszolgáltató kiválasztása és a Közszolgáltatási szerződés megkötése 
átruházott hatáskörben a Társulás joga és kötelezettsége, amely a támogatási szerződésben vállaltak 
teljesítése érdekében nem változtatható meg, hiszen a Társulási tagönkormányzatok képviselő-testületei, 
benne településünk testülete is határozatába rögzítetten vállalta, hogy a DAREH által létrehozott 
program elemek által létrejövő eszközrendszert és a megépülő létesítményeket a közszolgáltatás 
keretében igénybe veszi (nem köthet szabadon szerződést). Ettől való eltérés szerződésszegésnek 
minősül és szankció kiszabását vonja maga után.  
 
Összefoglalva: ahhoz, hogy településünk lakossága ne maradjon hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

(hulladék begyűjtése, elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása) nélkül, a jelenlegi közszolgáltatást 
végző FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 2015. 07. 01. – 2015. 12. 31. közötti 
átmeneti  időszakra szerződést kell kötni, mellyel a képviselő-testület eleget tud tenni a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjába rögzített kötelező közszolgáltatási feladata ellátásának, melynek elmaradása 
mulasztásban megnyilvánuló jogsértés, amely akár a központi támogatásként megállapított 
feladat finanszírozás felfüggesztését is vonhatja maga után.  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Ezen előterjesztés 1. mellékleteként csatolom a tárgyi hatályos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 
fent írtakat tartalmazó módosítását, melyet indítványozok megtárgyalni és az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyban hozott véleménye figyelembe 
vételével, tárgyi határozati javaslat elfogadásával jóváhagyni.   
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. május 22. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
         Kató Pálné jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
…./2015. (…..) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés megszűnését követő 6 hónapos időszakra szerződés kötése 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztésben foglaltakat az 
Ügyrendi, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembe vételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában rögzített kötelező közszolgáltatási feladata 
ellátása, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. §-ában írt kötelezettsége 
teljesítése érdekében ezen határozathoz 1. mellékleteként csatolt, a hatályos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Szerződés módosítását jóváhagyja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat tárgyban az FBH-NP 
Közszolgáltató Nonprofit Kft  Ügyvezetőjével való tárgyalásra  akként, hogy 2015. 07. 01. – 2015. 
12. 31. közötti időszakra – a DAREH Társulás Társulási Megállapodásában a  
hulladékgazdálkodás feladat- és hatásköre ellátásában vállalt kötelezettségére tekintettel – a Ht.-
ben és az Mötv.-ben foglaltak teljesítése okán -  a lakosság közszolgáltatással való ellátása  
érdekében a Közszolgáltató  lássa el hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatát.  

Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2015. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: tárgyalásokat követő soros testületi ülés 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1. pontban jóváhagyott 

tárgyi szerződés aláírására és az azzal összefüggő szükséges intézkedések megtételére. 
Végrehajtás határideje: folyamatos, legkésőbb 2015. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: a szerződés aláírását követő soros ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft Ügyvezetője (Vaskút) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár  


