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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

10/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 
 

Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás közfeladata ellátásáról és igénybevételéről 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 33. § - 35. § és 38. §-ában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Kormányrendeletben 
foglaltak szerint eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.  § 

 
1.  E rendelet hatálya 

 
E rendelet hatálya nem terjed ki a különleges kezelést igénylő veszélyes hulladékokra, a nem közművel begyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére és az azokkal összefüggő tevékenység végzésére. 

 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
2.  A Közszolgáltató kiválasztása 

 
2.  §  

 
(1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység végzésére irányuló 

Közszolgáltató kiválasztása a képviselő-testület által nyilvánosan meghirdetett pályáztatással, a hulladékkezelési 
közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló hatályos kormányrendeletben, a 
közbeszerzésekről szóló hatályos törvényben és a hatályos irányadó önkormányzati Szabályzatban foglaltak 
szerint történik. 

(2) A Közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázati kiírást (ajánlattételi felhívást) 
a)   az önkormányzat képviselő-testülete hivatala hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, 
b)   megyei napilapban, 
c)   az önkormányzat www.csanytelek.hu honlapján elektronikus formában, 
d)   az önkormányzat aktuális havi  Csanyi Hírmondó kiadványában 
való közzétételével kell megjelentetni (a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás kivételével). 

(3) A képviselő-testület a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatói tevékenység végzésével 2013. július 1. napjától a 
Csongrádi Víz- és Kommunális Kft-t mint  Közszolgáltatót bízta meg az 1.-2. mellékletben rögzített ellátási 
és működési területen belül, az 1. függelékként mellékelt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
szerint. A Közszolgáltató tulajdonosai a társaság és az általa végzett tevékenység szétválással való átalakításáról 
akként döntöttek, hogy 2013. október 1. napjától  az eddigi Közszolgáltató által végzett szilárdhulladék begyűjtése 
és szállítása közszolgáltatói tevékenységet  a helyébe jogutódlással belépő FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság végzi úgy, hogy a településen összegyűjtött kommunális szilárdhulladékot a Csongrádi 
Víz- és Kommunális Kft által a Felgyő, külterület 0294/27 hrsz. alatt működtetett (Felgyői Regionális 
Hulladékkezelő Központ) lerakóra szállítja, ahol sor kerül annak kezelésére és ártalmatlanítására, e rendelethez 1. 
függelékként csatolt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelve, a 
hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatosságának biztosításával. 

 
A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 

 
3.  A közszolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződés létrejötte 

 
3. § 

 



(1) A közszolgáltatás igénybevételére irányuló közszolgáltatási szerződés a Közszolgáltató által a közszolgáltatást 
igénybe venni köteles ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatói tevékenység felajánlásával és a közszolgáltatás 
teljesítésére irányuló rendelkezésre állás igazolásával jön létre.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő napja az a nap, amikor a Közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost a közszolgáltatási tevékenység teljesítésének megkezdéséről, végzésének lényeges 
feltételeiről névre szólóan, hitelt-érdemlően, írásban értesítette, vagy arról felhívás közzétételével tájékoztatta.  

(3) A (2) bekezdésben írt felhívás közzétételének helyben szokásos módja: 
a) az önkormányzat képviselő-testülete hivatala hirdetőtábláján, 
b) az önkormányzat www.csanytelek.hu honlapján elektronikusan, 
c) az önkormányzat aktuális havi Csanyi Hírmondó kiadványában 
hirdetmény formájában való megjelentetés. 

(4) A Közszolgáltató által a közszolgáltatásban érintett ingatlantulajdonosok számára a közszolgáltatás igénybe 
vételére vonatkozó első kiértesítés eredménytelensége esetén, a Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenysége 
megkezdése előtt legalább 8 nappal, hitelt érdemlő módon második kiértesítés küldésére köteles és ezt 
követően kezdheti meg közszolgáltatási tevékenységének végzését. 

 
A közszolgáltatás végzésének szabályai 

  
4. Az ingatlantulajdonos települési hulladék gyűjtésére irányuló jogai és kötelezettségei 

 
4. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos számára a Közszolgáltató által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott, az 

ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató megegyezése szerinti 120 vagy 240 literes űrmértékű, a települési 
szilárd hulladék gyűjtésére, tárolására szolgáló gyűjtőedényben köteles a szilárd hulladékot az ingatlana 
területén belül folyamatosan gyűjteni, a Közszolgáltatónak való átadásig tárolni. 

(2) A közszolgáltatás végzésére kijelölt napokon az ingatlantulajdonos köteles az ingatlana előtti közterületre 
általa reggel 7 órától kihelyezett (1) bekezdés szerinti űrmértékű, csukott állapotú gyűjtőedényben lévő 
hulladékot a Közszolgáltató számára a közszolgáltatási szerződésben foglalt lerakóhelyre való szállítás céljából 
átadni, majd a kiürített gyűjtőedényt haladéktalanul, de legkésőbb délután 17 óráig az ingatlana területére 
bevinni. 

(3) A gyűjtőedénnyel az ingatlantulajdonos köteles a jó gazda gondosságával bánni. Amennyiben a gyűjtőedény 
azért rongálódik meg, mert azt az ingatlantulajdonos rendeltetéstől eltérő módon használja, akkor az 
ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által személyre szólóan, írásban megküldött felhívására köteles az adott 
gyűjtőedényt saját költségén használhatóvá tenni, vagy ennek elmaradásával okozott kárt a Közszolgáltató 
számára, az általa megadott módon megtéríteni. 

(4) Évente egy alkalommal a 3. § (3) bekezdésében írt módon, a Közszolgáltató által előre meghirdetett 
időpontban, a hirdetményében feltüntetett hulladékfajtákat, a Közszolgáltató hirdetményében meghatározott 
területen joga van az ingatlantulajdonosnak kihelyezni, melyet a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára 
térítésmentesen lomtalanítási akció keretében átvesz, elszállítja azt kezelésre az 1. függelék szerinti 
közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint. 

(5) Az ingatlantulajdonos díjfizetési kötelezettsége szünetel arra az időszakra, amely alatt a közszolgáltatás 
igénybevétele az ingatlantulajdonos ingatlanától való tartós távolléte (pl. betegség miatti kórházi kezelés, 
külföldi munkavállalás, más településen élő család- rokonlátogatás, az ingatlan üdülés céljára évente egy- két 
alkalommal való használata stb.) miatt nem valósul meg. Az ingatlantulajdonos a díjfizetési kötelezettsége alóli 
mentesítésre irányuló bejelentést a távollét okától függően, ahhoz igazodó időpontban és a tartós távollétet 
igazoló iratot (pl. kórházi zárójelentés, tartózkodási hely létesítését igazoló okmány másolata, nyilatkozat, stb.) 
haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak megküldeni.  

(6) Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos a számára megállapított közszolgáltatási díjat 
anyagi, jövedelmi, vagy szociális helyzete miatt önerőből nem képes megfizetni és megfelel az önkormányzat 
által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekvédelmi alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díja mértékéről szóló önkormányzati rendeletbe rögzített jogosító feltételeknek, úgy a közszolgáltatási díj, vagy 
annak hátraléka kiegyenlítéséhez támogatást igényelhet a település polgármesterétől önkormányzati segély, vagy lakásfenntartási 
támogatás iránti kérelem adott formanyomtatványon való benyújtásával.  

(7) Az ingatlantulajdonosnak jogában áll a Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére, vagy számlázására 
vonatkozó panaszát a Közszolgáltatónál írásban, vagy székhelyén lévő ügyfélszolgálatánál személyesen 
előterjeszteni, melyre a Közszolgáltató köteles 15 napon belül a panaszt tevő számára írásban érdemi választ 
adni és a szükséges intézkedést megtenni.  

 
5.  A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó jogai és kötelezettségei 

 



5. § 
 

(1) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos által a 4. § (1) bekezdésben meghatározott gyűjtőedényben kihelyezett, 
a 4. § (2) bekezdése szerinti módon átadott szilárd hulladékot köteles átvenni és az 1. függelék szerinti 
lerakóhelyre szállítani a hulladék kezelése, ártalmatlanítása céljából.  

(2) Amennyiben az ingatlantulajdonos e rendelettől eltérő fajtájú hulladékot helyez ki a gyűjtőedényben elszállítás 
céljára, úgy a Közszolgáltatónak joga van a hulladék elszállítását megtagadni, majd az elszállítás megtagadását 
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles az ingatlantulajdonost a megtagadás okáról 
írásban tájékoztatni. 

(3) A Közszolgáltató tulajdonát képező és általa az ingatlantulajdonos számára térítésmentesen átadott, az 
ingatlantulajdonos által kizárólag rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény szükségszerű javításáról, a már nem 
javítható gyűjtőedény cseréjéről, a javítás, vagy csere iránti ingatlantulajdonosi igény érvényesítéséről a 
Közszolgáltató a helyi ügyfélszolgálatánál személyesen tett bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb 
5 napon belül köteles a szerződésnek megfelelően gondoskodni.   

(4) Amennyiben a Közszolgáltató a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon neki felróható okból a 
közszolgáltatási tevékenységét nem tudja a vállalt kötelezettségének megfelelően teljesíteni, úgy az elmaradt 
közszolgáltatási kötelezettségét a következő munkanapon köteles pótolni. Az el nem végzett 
közszolgáltatásért a Közszolgáltató díjat nem számíthat fel és nem szedhet be.    

(5) A Közszolgáltató köteles évente egy alkalommal a 3. § (3) bekezdésében írt módon, az általa előre 
meghirdetett időpontban, a hirdetményében meghatározott területre az ingatlantulajdonosok által kihelyezett 
hulladékot az ingatlantulajdonosok számára térítésmentesen lomtalanítási akció keretében átvenni, elszállítani 
azt kezelésre, az 1. függelék szerinti közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint. 

(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok természetes személyes adatait a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló jogszabályban foglaltaknak 
megfelelve jogosult és köteles kezelni. 

(7) Az ingatlantulajdonost terhelő közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség szünetelésére irányuló, a közszolgáltatást a 4. § 
(5) bekezdésében rögzített okok miatt tartósan igénybe nem vevő ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatóhoz 
benyújtott, hiteles iratokkal alátámasztott bejelentés szerinti időszakra, a Közszolgáltató számlát nem bocsát ki 
a bejelentést tevő ingatlantulajdonos számára. 

(8) A Közszolgáltató e rendelet 1. függelékeként csatolt Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak 
betartásával jogosított Csanytelek településen közszolgáltatás nyújtására. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
6.  Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 

 
6. § 

 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
(2) E rendelet 

a) 1. melléklete  az önkormányzat  hulladékkezelési közszolgáltatás közfeladata igénybevételére kijelölt ellátási terület     
határait, 

b) 2. melléklete  az  önkormányzat  hulladékkezelési közszolgáltatás közfeladata ellátásának és igénybevételének 
működési területe leírását és az 

c) 1. függeléke  az önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződést 
tartalmazza. 

(3) Hatályát  veszti   
a) az  önkormányzat   hulladékkezelési  közszolgáltatása ellátásáról és igénybevételéről szóló 5/2013. 

(VI. 28.) önkormányzati rendelet, 
b) a település hulladékgazdálkodási tervéről szóló 16/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
  Forgó Henrik       Kató Pálné 
  Polgármester                      jegyző 
 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2013. december 20.       
          Kató Pálné 
                jegyző 



1. melléklet a 10/2013. (XII. 20 .) önkormányzati rendelethez 
 

 
Az önkormányzati hulladékkezelési közszolgáltatás közfeladat ellátására és igénybevételére 

kijelölt  
ellátási terület határai (térképe) 

 
 

 
 
 



 
 
2. melléklet az 10/2013. (XII. 20 .) önkormányzati rendelethez 
 

 
 

 
Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás közfeladata ellátásának és 

igénybevételének  
működési területe 

 
Sorszám Utcák megnevezése 

1. Ady Endre u 
2. Arany János utca 
3. Árpád utca 
4. Baross Gábor utca 
5. Béla utca 
6. Bem utca 
7. Bercsényi Miklós utca 
8. Botond utca 
9. Budai N. A. utca 
10. Csongrádi utca 
11. Damjanich utca 
12. Dózsa György utca 
13. Gábor Áron utca 
14. Gárdonyi Géza utca 
15. Járandó utca 
16. Jókai Mór utca 
17. József Attila utca 
18. Juhász Gyula utca 
19. Kis- köz 
20. Kossuth Lajos utca 
21. Lehel utca 
22. Martinovics utca 
23. Móricz Zsigmond utca 
24. Nagy Imre utca 
25. Nagy-gyep 
26. Nefelejcs utca 
27. Petőfi Sándor utca 
28. Pókföld utca 
29. Pusztaszeri utca 
30. Radnóti Miklós utca 
31. Rákóczi Ferenc utca 
32. Széchenyi utca 
33. Szegedi utca 
34. Szent István utca 
35. Szent László utca 
36. Táncsics Mihály utca 
37. Tiszai utca 
38. Tömörkényi utca 
39. Török Bálint utca 
40. Vasvári Pál utca 
41. Volentér János tér 

 



1. függelék a 10/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 
 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
 KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 
amely létrejött egyrészről 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
képviseli: Forgó Henrik polgármester 
Székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
Adószáma: 15726748-2-06 
mint Megrendelő,  
 
másrészről a:  
Neve: Csongrádi Víz és Kommunális Kft 
Székhelye: 6640 Csongrád, Bercsényi u. 39. 
Hatóságilag engedélyezett telephelye: 6645 Felgyő, külterület 0294/27 hrsz. 
Cégjegyzék-száma: 06-09-003054 
Adószáma: 11092715-2-06 
Bankszámla száma: 12023008-01224076-00100009 
Képviselője neve: Puskás Jenő 
KÜJ-, KTJ-, KSH-azonosítója: 100 173 679, 100 241 131, 11092715-3811-113-06 
OHÜ minősítése: A/I. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: 14/4951-19/2013. 
mint Közszolgáltató között,  
 
továbbá a Közszolgáltató helyébe jogutódlással belépő 
Neve: FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. 
Cégjegyzék-száma: 03-09-126039 
Adószáma: 24290054-2-03 
Bankszámla száma: 12076903-00389839-00100005 
Képviselője neve: Agatics Roland 
KÜJ-, KSH- azonosítója: 103203115, 24290054-3821-113-03 
OHÜ minősítése: A/I. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: 14/4916-19/2013. 
mint Közszolgáltató között  
az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:  
 
 

1. PREAMBULUM: 
 
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”), 
valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), továbbá a 
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2012. 
(VII. 22.) Kormányrendelet (továbbiakban „Rendelet”) rendelkezései szerint hirdetmény nélkül 
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Jelen szerződést a lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredményeként a Megrendelő mint Ajánlatkérő és a Közszolgáltató, mint az 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevő között 
jött létre. A közbeszerzési eljárás lefolytatását a korábbi Közszolgáltató (.A.S.A.) rendkívüli 
közszolgáltatási szerződés-felmondása, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjában írt, valamint a Ht. 33 § - 
34. §-ában rögzített feladat-ellátási kötelezettsége teljesítésének való megfelelés indokolta. 
A Közszolgáltató tulajdonosi köre döntése értelmében 2013. október 1. napjától kezdődően 
szétválással átalakítást hajtott végre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző társaságai 



között, így a 2013. július 1. napjától ezen szerződésben közszolgáltatás végzésére jogot szerzett 
Csongrádi Víz- és Kommunális Kft települési szilárdhulladék gyűjtési és szállítási tevékenységét a 
Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. helyébe jogutódlással belépő Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság látja el akként, hogy az 
általa begyűjtött hulladékok a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft által működtetett Felgyői 
Regionális Hulladékkezelő Központba (lerakóhelyre) szállítja, ahol sor kerül annak kezelésére, 
ártalmatlanítására. A jogutódlás miatt nem került sor ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
amelyet a többségi önkormányzati tulajdonlás nem is tesz kötelezővé, az mentesítő körülmény, 
továbbá a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenység végzéséhez 
szükséges minden hatósági engedéllyel rendelkezik, megfelel a vonatkozó szakmai előírásoknak, 
személyi-, tárgyi feltételei adottak, pénzügyileg biztos háttérrel bír. 
 

2. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS CÉLJA 
 
A közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében - a felhívásban és a 
dokumentációban szereplő feltételeknek és kötelezéseknek, valamint a Közszolgáltató ajánlatának 
megfelelően - az önkormányzat és a Közszolgáltató közötti kapcsolatok szabályozásáról 
gondoskodjon. (Rendelet 11. § (1) bekezdés) 
 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
Csanytelek település közigazgatási területén, a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlatkérési 
dokumentációjában meghatározott hulladékgyűjtési és ártalmatlanítási közszolgáltatási feladatok ellátása a 
2013. július 1. – 2015. június 30. közötti átmeneti időszakban a vonatkozó hatályos jogszabályok 
alapján. 

4. NYILVÁNOSSÁG 
 
A megkötött közszolgáltatási szerződés – minden elemében - nyilvános. (Rendelet 11. § (3) 
bekezdés)  
 

5. A SZERZŐDÉS STRUKTÚRÁJA 
 
A jelen bekezdésben meghatározott dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen 
magyarázzák, de kétértelműség, valamint eltérések esetén a jelen Szerződés, valamint a 
számozását tekintve előbb álló mellékletben foglaltak az irányadók. Hivatkozott dokumentumok 
fizikailag nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez, de azok Szerződő Felek birtokában vannak.  
 
I. Szerződés  
 
II. Mellékletek:  
 
1.  melléklet:  Közbeszerzési dokumentáció és kiegészítő tájékoztatások  
 
2.  melléklet:  A Közszolgáltató ajánlata, különös tekintettel a szakmai ajánlatra  
 

6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 
A Kbt. 128. §-a alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként 
szerződő félnek kell teljesítenie. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles 
közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az 
ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az olyan alvállalkozó helyett, amely a közbeszerzési 
eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak az ajánlatkérő 
hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a 
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott 
lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy 
annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új 



alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az 
ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg  
(Rendelet 14. §). 
 

7. A KÖZSZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK IDŐTARTAMA 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Közszolgáltató a meghatározott közszolgáltatási 
feladatok ellátását e szerződés aláírását követően 2013. július 1. naptól kezdődően 2015. június 30-áig 
köteles teljesíteni - kivéve a Megrendelő DAREH felé fennálló kötelezettség vállalása 
bekövetkezését, ami e szerződést bontó feltételnek minősül és e szerződés a bontó feltétel 
bekövetkezése napjától számított  90. napon (felmondás nélkül) megszűnik-. 
 

8. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
A Megrendelő a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, és más 
ellenszolgáltatást sem nyújt. A Közszolgáltató a települési hulladék begyűjtésére és szállítására 
irányuló közszolgáltatást a Megrendelő által a közszolgáltatással arányosan megállapított 
közszolgáltatási díj bevételeiből fedezi.  
A Közszolgáltató a számláját negyedévente bocsátja ki. A közszolgáltatás díját készpénz átutalási 
megbízáson vagy folyószámláról kell az ingatlantulajdonosnak megfizetni, melyet a számla 
kiállítását követő 15 napon belül kell kiegyenlíteni - kivéve az ingatlantulajdonos ingatlanától való 
tartós távolléte esetén igénybe nem vett közszolgáltatás időszakát, amely szünetelés időszakára a 
díj számlázása szünetel -.  Késedelmes fizetés esetén a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi 
kamat számolható fel.  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék 
és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei 
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, behajtása a Ht. 52. §-ában foglaltak szerint 
történik.  A hátralék mértékéért, összegéért a Megrendelő felelősséget semmilyen formában sem 
vállal.  
A Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása mellett hulladékkezelési 
engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytathat, amelynek díját 
maga határozza meg.  
 

9. A SZERZŐDŐ FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 
 

9.1. A Közszolgáltató kötelezettségei 
 
A Közszolgáltató kötelezettsége a Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki 
leírásban előírt feltételeknek, valamint ajánlatában foglaltaknak megfelelően az alábbi pontok 
teljesítése:  
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása;  
b) a közszolgáltatásnak a jelen szerződésben előírt rendszer, módszer és gyakoriság szerinti 

teljesítése,  
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 

berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása;  
d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és 

karbantartások elvégzése;  
e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a Közszolgáltató által a 

közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által meghatározott feltételeknek megfelelő 
lerakó/lerakók, illetve ártalmatlanító/ártalmatlanítók megnevezése:  

Név: Csongrád Víz- és Kommunális Kft 
Telephely: Felgyő, külterület 0294/27 hrsz (Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ) 
Engedélyek: KÜJ szám: 100173679, OHÜ minősítése: A/I. 
f) a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás 

tapasztalatairól az önkormányzat képviselő-testületének történő legalább évenkénti egyszeri 



tájékoztatása (október 30.-ig);  
g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és az előírt 

nyilvántartási rendszer működtetése, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett;  

h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer 
működtetése: Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevő fogyasztói panaszok és 
észrevételek szakszerű elintézésének érdekében ügyfélszolgálatot működtet, amelynek helye: 
Csanytelek, Volentér János tér 2., ideje: minden hónap utolsó csütörtöki napján; 

i) a fogyasztói kifogások és észrevételek jelen szerződés szerinti elintézési rendjének 
foganatosítása; 

j) Közszolgáltató feladatai a Ht. 42. § (1) bekezdése szerint: 
ja)  az  ingatlantulajdonos  által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített  

gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék az ingatlantulajdonostól való átvétele és 
elszállítása – ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az 
elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását is –, 

jb)    a  lomtalanítás  körébe   tartozó   nagydarabos   hulladék   ingatlantulajdonostól való 
átvétele és elszállítása, 

 jc)   az  általa  üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron vagy átvételi 
helyen átvett hulladék elszállítása, 

 jd)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről való 
gondoskodás, valamint 

 je)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény 
fenntartása, üzemeltetése. 

  
9.2. A Megrendelő kötelezettségei 

 
Megrendelő kötelezettsége a Rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az alábbiak teljesítése:  
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges 

információk szolgáltatása;  
b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek 

összehangolásának elősegítése;  
c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése;  
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására 

szolgáló –előző pontban megjelölt-helyek és létesítmények kijelölése – amennyiben van ilyen;  
e) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása a Rendelet 3. § (1) bekezdése 

a), b) és f) pontjaiban és e szerződés 3. pontjában írt kivételen foglaltakra figyelemmel.  
 
 

10. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (RENDELET 15. § ) 
 
A felek csak akkor módosíthatják a közszolgáltatási szerződésnek a felhívás, a dokumentáció 
feltételeit, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően 
- a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés 
valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekét sérti. Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését 
követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, 
hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó 
akarattal a szerződést módosíthatják, figyelemmel a Kbt. 132. §-ában foglaltakra is. 
 

11. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Közszolgáltatóra visszavezethető okból a szerződés teljesítése 
meghiúsul, a Közszolgáltató meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A 
meghiúsulási kötbér mértéke: 1.000.000,-Ft. 
 
Késedelmi kötbér: a meghirdetett időponthoz képest a hulladék késedelmes elszállítása esetén, 
- a késedelem 1-7. napjára 20.000,- Ft/nap, 



- a késedelem 8-14. napjára 50.000,- Ft/nap. 
A 14. napot meghaladó késedelem esetén e szerződés meghiúsultnak tekintendő. 
 

12. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE (RENDELET 16. § ) 
 
A közszolgáltatási szerződés megszűnik  
a) a benne meghatározott időtartam lejártával;  
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;  
c) felmondással, továbbá 
d) a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.  
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha  
a) a Közszolgáltató - a közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat 

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

b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan 
súlyosan megsértette.  

Ha az önkormányzat képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződést a Közszolgáltatóval 
szemben felmondja, a felmondás hatálya kiterjed a Közszolgáltatóval közös ajánlatot benyújtó 
valamennyi vállalkozásra. Az önkormányzat képviselő-testülete általi felmondás azonnali ill. a 
felmondásban rögzítettek szerinti hatályú. 
 

A közszolgáltatási szerződés megszűnik továbbá, amennyiben a Megrendelőnek a DAREH 
rendszerrel kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalása miatt közszolgáltató-váltási kötelezettsége 
lépne fel, úgy ennek a ténynek a bekövetkezetésére - mint bontó feltételnek - irányuló közléstől 
számított 90. napon. 

 
13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Ht. és végrehajtási 
rendeleteiben, továbbá az önkormányzat hatályos tárgyi rendeletében foglaltak az irányadók.  
 
Jelen szerződést felek elolvasás és közös értelmezés után azzal írták alá, hogy az abban 
foglaltakkal mindenben egyetértenek.  
 
Jogvita esetére Szerződő Felek – perértéktől függően – kikötik a Csongrádi Járásbíróság, illetve a 
Szegedi Törvényszék illetékességét. 
 
A jelen 13 pontból álló Szerződés 7 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 2 - 2 
példány a Közszolgáltatót illeti.  
 
Záradék: 
Ezen (módosításokkal egységes szerkezetbe rögzített) szerződésben és tárgyi hatályos önkormányzati rendeletben  
foglaltakat szerződő felek  2013. július 01.- 2013. szeptember 30. napjáig tekintik magukra nézve kötelező 
érvényűnek. 
 
Csanytelek, 2013. július 01. 
   
 
 
 
…………………………………………………..               ……..……………………………... 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete         Csongrádi Víz és Kommunális Kft 
       Forgó Henrik polgármester                                                       Puskás Jenő ügyvezető  

  MEGRENDELŐ                           KÖZSZOLGÁLTATÓ 



 
 
Záradék: 
Ezen (módosításokkal egységes szerkezetbe rögzített) szerződésben és tárgyi hatályos önkormányzati rendeletben  
foglaltakat szerződő felek  2013. október  01.- 2013. december 31. napjáig tekintik magukra nézve kötelező 
érvényűnek. 
 
 
 
Csanytelek, 2013. október 01. 
 
 
 
  
……………………………………………….  ……..……………………………... 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  FBH-NP Közszolgáltató  Kft                                                                    

Forgó Henrik polgármester                                                  Agatics Roland ügyvezető  
  MEGRENDELŐ                           KÖZSZOLGÁLTATÓ 

 
 
Záradék: 
Ezen (módosításokkal egységes szerkezetbe rögzített) szerződésben és tárgyi hatályos önkormányzati rendeletben  
foglaltakat szerződő felek  2014. január 01. napjától annak fennállásáig  tekintik magukra nézve kötelező 
érvényűnek. 
 
 
 
Csanytelek, 2014. január 02.  
 
 
 
 
 
 
………………………………………………  ……..……………………………... 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete            FBH-NP Közszolgáltató Kft 
         Forgó Henrik polgármester                                                  Agatics Roland ügyvezető  

  MEGRENDELŐ                           KÖZSZOLGÁLTATÓ 
 
 
 
 
 
A szerződést ellenjegyző: …………………………………………….. 
                                                                  Kató Pálné 
   Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője 
 


