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PREAMBULUM 
 

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 
„Kbt.”) 9. § (1) bek. k) pont kb.) alpontja, valamint a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: „Ht.”) 33-34. §-a alapján, továbbá a 
közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről  
szóló  317/2013.  (VIII.  28.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban: 



„Rendelet”) 4.§-a, rendelkezései szerint a Közszolgáltatóval hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést köt. Szerződő felek rögzítik, hogy egymással 2004. 
április 27-én „Hulladék összegyűjtésére, szállításáról, ártalmatlanításáról és 
hulladéklerakó üzemeltetésére” elnevezéssel szerződést kötöttek, melyet közös 
megegyezéssel 2014. 06. 30-al megszüntetik. Jelen szerződés, ezen hivatkozott 
szerződést hatályon kívül helyezi. A megszüntetett szerződés helyébe jelen 
szerződés lép, tekintettel a 2012.évi CLXXXV. törvény 
90. § (8) bekezdésben foglaltakra. 
 

I. A SZERZŐDÉS CÉLJA 
 

I.1 Szerződő felek a Ht. 33. és 34. §-ai alapján hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést kötnek az Önkormányzat hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátási kötelezettségének jelen közszolgáltatási szerződés 
útján történő ellátása érdekében. 

 
I.2 Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató tevékenysége a Ht. és más vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak 
minősül, amelynek igénybevétele a közszolgáltatási területen az 
ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél fogva - kötelező. 

 
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

II.1 Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgyűjtési, 
szállítási közszolgáltatást köteles végezni, amelynek teljesítését Közszolgáltató 
jelen szerződés aláírásával vállalja. 

II.2 Közszolgáltató feladata különösen az alábbiakra terjed ki: 
II.2.1  az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól 
összegyűjti és elszállítja - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes 
hulladék, valamint 

II.2.2. az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is. 
a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól évi két 
alkalommal összegyűjti. 

II.2.3 az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron 
gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és gondoskodik az 
elszállításáról, 

II.2.4 az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
hulladékot- az Önkormányzat egyedi megrendelés alapján - összegyűjti, 
elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről, 

II.2.5 a szerződés tárgyába nem tartozó, a megrendelő által igényelt további 
munkákat az Önkormányzat írásban köteles megrendelni, 

 
II.3 Közszolgáltató tevékenységét a Ht. és annak végrehajtási rendeletei, valamint 
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az Önkormányzat vonatkozó önkormányzati rendeletei, előírásai szerint 
köteles végezni. 

II.4 Közszolgáltató a szolgáltatás megkezdésekor rendelkezik  az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kibocsátott legalább C/1 
minősítéssel, illetve minősítő okirattal,  valamint hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel, (melyek a jelen szerződés 1-2. sz. mellékletét 
képezik. 

II.5        A Közszolgáltató a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz az Önkormányzat által 
rendelkezésére bocsátott, illetőleg a saját tulajdonú vagyontárgyak 
(ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez a Ht.-ben 
és más kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeket 
biztosítani. A felek rögzítik, hogy a közszolgáltatói tevékenységhez szükséges, 
az Önkormányzatok tulajdonában álló eszközök bérleti díját 2026. 
december 31-ig esedékesen a Közszolgáltató 2006. december 31-ig 
történt pénzügyi teljesítéssel megfizette 

 
 

III. A KÖZSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI, ÉS IDŐBELI HATÁLYA 
 

III.1. A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése, Tiszacsege Város 
közigazgatási területe. 

III.2. Jelen közszolgáltatási szerződés 2014. július 01. napjától kezdődően 2024. 
június 30. napjáig tartó, határozott időtartamra kerül megkötésre. 

 
IV. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
 

IV.1. Közszolgáltató kötelezettséget vállal: 
IV.1.1 a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására, mely közszolgáltatás 

teljesítése kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott 
esetekben szüneteltethető vagy korlátozható; 

IV.1.2 a közszolgáltatásnak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő 
környezetszennyezés mentes, és a vonatkozó törvények és rendeleteknek 
megfelel gyakoriságú elvégzésére, amiért szavatossággal tartozik; 

IV.1.3 a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, 
gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és 
képzettségű szakember alkalmazására; 

IV.1.4. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez 
szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére; 

IV.1.5. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére, ártalmatlanítására a 
Tisza – tavi Hulladékkezelő Központban. 

IV.1.6. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről – ideértve bevételeit 
és kiadásait – évente történő beszámoló készítésére az Önkormányzat felé; 

IV.1.7. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatkezelés, adatszolgáltatás 
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rendszeres teljesítésére, és nyilvántartási rendszer működtetésére; 

IV.1.8. évenként kétszeri lomtalanítás, illetve rendszeres, elkülönített gyűjtés 
teljesítésének biztosítására; 

IV.1.9. az OHÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények 
folyamatos biztosítására és a minősítő okirat hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétéért; 

 
IV.1.10. az ingatlantulajdonos hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 

bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása és a közszolgáltatással 
kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében könnyen 
hozzáférhető helyen ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer 
működtetésére, internetes honlapján az alkalmazott díjakkal és a 
lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás nyújtására; 

IV.1.11. fogyasztói kifogások és észrevételek 30 napon belüli kivizsgálására, ennek 
eredményéről a bejelentő írásbeli tájékoztatására; 

IV.1.12. Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem az 
Közszolgáltató jelzett zsákjában kerül kihelyezésre, úgy Közszolgáltató nem 
köteles a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére. 

 
IV.2. Önkormányzat kötelezettséget vállal: 

 
IV.2.1 a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára 

szükséges információk ellenszolgáltatás mentes biztosítására; 
IV.2.2 a közszolgáltatás körébe nem tartozó és a településen folyó egyéb 

hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítésére; 

IV.2.3 a településen működtetett különböző közszolgáltatások 
összehangolásának elősegítésére; 

IV.2.4. a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 
ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölésére; 

IV.2.5. a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítására a 
közszolgáltatási szerződés időtartama alatt a közszolgáltatásba bevont 
területen. 

V. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele 
 

V.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett 
közszolgáltatás ellátásához Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve 
egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére. 

 
V.2 A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért 

Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna 
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VI. A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA 

 
VI.1. A közszolgáltatás finanszírozásának (a díjfizetésnek) az elveit és szabályait a 

mindenkor hatályos jogszabályok, jelenleg a hulladéktörvény, majd 
későbbiekben annak végrehajtási rendelete állapítja meg. A 2014. évre 
vonatkozó közszolgáltatási díjakat jelen közszolgáltatási szerződés 3. számú 
melléklete tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (MEKH)  javaslatának 
figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. 

 
VI.2. A Közszolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás 

illeti meg, melyet a közszolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybevételére 
kötelezett fogyasztóktól közvetlenül jogosult beszedni (hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj). A Közszolgáltató havonta, illetve negyedévente utólag, a 
számviteli törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok előírásainak 
figyelembevételével bocsátja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra 
vonatkozó számlát a közszolgáltatást igénybevevők felé. 

 
 

VI.3. A Közszolgáltató a kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése érdekében a 
fogyasztókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban felszólítja, illetve a 
tartozás behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel él. 

 
VI.4. A hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  igénybevételéért a közszolgáltatás 

igénybevevőjét terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított 
késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

 
VI.5. A Közszolgáltató, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel köteles 

a közszolgáltatási díjjal késedelembe esett közszolgáltatás igénybevevőjét  - 
ajánlott levél útján, a díjhátralék keletkezését követő 30  napon  belül  -  
írásban  felhívni,  a  díjfizetési  kötelezettségének elmulasztására és felszólítani 
annak teljesítésére. 

 
VI.6. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének 

esedékességét követő 45. nap elteltével a Közszolgáltató - a felszólítás 
megtörténtének igazolása mellett, és a jogszabályokban foglalt egyéb 
feltételek teljesítésével - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.  A NAV 
jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi 
kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott 
díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a Közszolgáltatónak ezzel 
kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV átutalja a 
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Közszolgáltatónak. Ha a behajtás eredménytelen, ennek tényéről és okáról a 
NAV igazolást ad a Közszolgáltatónak. 

 
VI.7. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési 

önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat önálló hatásköre. Emiatt a 
települési önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjkedvezmény, vagy mentesség elszámolása (megtérítése) a 
Közszolgáltató részére az Önkormányzat kötelezettsége. 

 
VI.8. Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét mindenkor a 
vonatkozó hatályos jogszabályok alapján alkalmazza. 

 
VI.9. Amennyiben a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 

nem tartozó tevékenységet is végez, akkor az egyes tevékenységeire olyan 
elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes 
tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keretfinanszírozást. 
Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységéről évente beszámolni 
az Önkormányzat felé. 

 
VII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 

 
 

VII.1. Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést – jogszabályi keretek között –  
egybehangzó akarattal módosíthatják. 

VII.2. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik: 
VII.2.1 a benne meghatározott időtartam lejártával, 
VII.2.2 a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
VII.2.3 a Szerződő felek közös megegyezésével, 
VII.2.4. jogszerű felmondással 
VII.2.5. Önkormányzat jelen közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban 

meghatározottakon túlmenően akkor mondhatja fel, ha: 
VII.2.6. Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a 

környezet védelmére és a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy 
hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy 
hatóság jogerősen megállapította, 

VII.2.7. Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződésben megállapított 
kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette. 

VII.2.8. A Közszolgáltató nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő irattal. 

VII.2.9. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon 
túlmenően akkor mondhatja fel, ha: 

VII.2.10. Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 
kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és 
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ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás 
teljesítését, 

VII.2.11. A közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a 
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a 
Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó 
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

V.3 A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap. A felmondási idő alatt 
a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 

VII.4 Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő 
megszűnéséig, (megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen 
elszámolni, különös tekintettel az Önkormányzat feladat- ellátási körébe 
tartozó és Közszolgáltató által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató általi 
zavartalan biztosítására. 

VII.5 Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen szerződés bármely jogcímen 
történő megszűnése esetén is hatályában fenntartják az egyebekben 
hatályát vesztő, 2004 április 27-én „Hulladék összegyűjtésére, szállításáról, 
ártalmatlanításáról és hulladéklerakó üzemeltetésére” elnevezéssel kötött 
szerződés IV. Pontjának a.1 pontjában rögzítetteket, tekintettel arra a 
körülményre, hogy a Közszolgáltató a hulladéklerakó és az eszközök bérleti 
díját 2026 . december hó 31. napjáig megfizette. Erre tekintettel jelen 
szerződés megszűnése esetén sem formálhat jogot az Önkormányzat a 
hulladékkezelő központ, illetve eszközök tulajdoni aránynak megfelelő 
kiadására, vagy megváltására, azok a bérleti jogviszony alapján továbbra is a 
Közszolgáltató használatában maradnak. 

 
VII.6 A Szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, 

folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató a 
települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megszűnése napján átadja. 

 
 

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
 

VIII.1. Jelen közszolgáltatási szerződés nyilvános, így a lakosság tájékoztatása 
érdekében jelen közszolgáltatási szerződést Szerződő felek mindegyike saját 
internetes honlapján közzéteszi. 

VIII.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 
vonatkozó jogszabályok, így a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó 
szabályai, a Ht. és rendeletei, valamint Tiszacsege Város Önkormányzata 
vonatkozó önkormányzati rendeletei az irányadók. 

VIII.3. Jelen közszolgáltatási szerződést Tiszacsege Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 129.(VI. 25.) KT. sz. határozatával jóváhagyta. 
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VIII.4. Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést annak elolvasása és 

értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 

 
Tiszafüred, 2014 év június hó 30. nap  

 
 
 

……………………………………… …………………………………...…… 
Tiszacsege Város Önkormányzata         NHSZ Tisza Nonprofit Kft 
Képviseli: Szilágyi Sándor Képviseli: Berencsi Zoltánné ügyvezető 

polgármester                  Monoki Györgyi telepvezető” 
 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az alábbi záradékkal 
ellátva aláírja. 
 
„Záradék:  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen szerződést a 129/2014.(VI. 25.) 
KT. számú határozata alapján az alábbi kikötésekkel hagyja jóvá:  

1. A fogyasztók által  a szabványos, zárt tárolóedény mellé bármilyen zsákba 
kihelyezett hulladékot a Közszolgáltató gyűjtse össze és szállítsa el.  

2. A Szolgáltató 6 hónapon belül találjon megoldást arra, hogy arányos legyen az 
elszállított hulladék a díjfizetéssel. 

 
Tiszacsege, 2014. év június hó 30. nap 
 
       ………………………………………. 
       Tiszacsege Város Önkormányzata 
                         Szilágyi Sándor 
                           polgármester” 
 
Határidő: 2014. július 1. 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

K. m. f. 
 
   Szilágyi Sándor sk.      Füzesiné Nagy Zita sk. 
       polgármester                    jegyző 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
Tiszacsege, 2014. június 25.  
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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