
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2016. június 23-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

100/2016. (VI.23.) sz. határozata 
 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, a 
pénzügyi és ellenőrzési, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a 
települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása” 
című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
92/B. § (2) bekezdésére az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
közbeszerzési eljárás eredményeként a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel 
(székhelye: 7300 Komló, Bem J. utca 24.) 2014. október 20. megkötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását, és a 2. sz. melléklet 
szerinti tartalommal a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási 
szerződést.  

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására, valamint a jegyzőt 

a szerződés ellenjegyzésére. 
 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok alapján 
gondoskodjon a szerződésmódosítás hirdetményének közzétételéről.   

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
A kiadmány hiteléül: 
  



1. sz. melléklet 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

 
Amely létrejött egyrészről:   Komló Város Önkormányzat 
                                                           székhelye:  7300 Komló, Városház tér 3.      

képviseli: Polics József polgármester 
Adószám: 15724100-2-02 
Bankszámlaszám: 11731063-15331524-00000000 
mint Önkormányzat, a továbbiakban: Önkormányzat 

 
másrészről:                    Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.  
                     székhelye: 7300 Komló, Bem J. u. 24. 
                                                           cégjegyzékszáma: 02-10-060036 

adószáma: 11003715-2-02 
KÜJ száma: 100293760 
KTJ száma: 101130757 
KSH száma: 11003715-3821-573-02 

     képviseli: Folkner Károly cégvezető 
     mint Közszolgáltató, a továbbiakban: Közszolgáltató 
 
a továbbiakban együttesen „Felek” - között az alulírott helyen és napon az alábbiak feltételek 
mellett:  
 
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által közzétett hirdetmény alapján 
indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2014. október 20. napján az Önkormányzat a 
Közszolgáltatóval, mint nyertes ajánlattevővel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 
kötött. 
 
Felek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 92/B. § (2) 
bekezdésében és a 32/A. §-ban foglaltak figyelembevételével a köztük létrejött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják: 
 

1. Felek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 3.2. pontjának 6. és 7. francia 
bekezdését közös megegyezéssel hatályon kívül helyezik. 

2. Felek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 4.1. c) pontját közös 
megegyezéssel hatályon kívül helyezik. 

3. Felek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 10.2. 6. bekezdését közös 
megegyezéssel hatályon kívül helyezik. 

4. Felek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 10.2. pontját közös 
megegyezéssel az alábbi új bekezdéssel egészítik ki: 

2016. április 1. napjától kezdődően a közszolgáltató a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel (továbbiakban Koordináló szerv) kötött szerződés 
alapján kapja meg a szolgáltatás díját.  

 
5. Felek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 11. pontját közös megegyezéssel 

az alábbi tartalomra módosítják: 



 
11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének és kezelésének 

szabályai 

 
Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben 
foglaltakat a közszolgáltatási díj számlázása során megfelelően kell alkalmazni.  
A közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos 
fizetési határidővel.  
2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a 
Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot 
köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a 
haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illet meg.  
A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B.§(2) 
bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.  
A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. 
(II.31.) Kormányrendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.  
 
A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló 
szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a 
Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. 
Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási 
kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet 
pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes 
szolgáltatási díjba beszámítja. 
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló 
szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos 
valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.  
 
A Koordináló szerv a 69/2016. (II.31.) Kormányrendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs 
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor 
vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló 
szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. 
(II.31.) Kormányrendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó 
ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.  
Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon 
végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (II.31.) Kormányrendelet 
20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét 
követő 8 napon belül.  
Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő 
adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az 
ingatlantulajdonosnak számlázza ki.  
 
A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem 
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben 
állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be. 

 



6. Felek rögzítik, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 
névváltozása miatt a társaság megnevezése a közszolgáltatási szerződésben az alábbira 
módosul: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF). 

7. Felek rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés további 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

Jelen szerződést a Felek annak elolvasása és értelmezése után 5 példányban, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, melyből 3 példány az Önkormányzatot és 2 
példány a Közszolgáltatót illet. 
 
 
Komló, 2016. év június hónap ...... nap 
 
 
 
 
 
  ………………………………………. …………………………………… 
   Komló Város Önkormányzat Közszolgáltató  

 

 
Az Önkormányzat részéről ellenjegyezte: 
 
Komló, 2016. június ...... 
 
 
 
 

………………………….. 
ellenjegyző 

 
 



2. sz. melléklet 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
- módosításokkal egységes szerkezetben- 

 

 
Amely létrejött egyrészről a:   Komló Város Önkormányzat 
                                                           székhelye:  7300 Komló, Városház tér 3.      

képviseli: Polics József polgármester 
Adószám: 15724100-2-02 
Bankszámlaszám: 11731063-15331524-00000000 
mint Önkormányzat, a továbbiakban: Önkormányzat 

 
másrészről a:                    Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.  
                     székhelye: 7300 Komló, Bem J. u. 24. 
                                                           cégjegyzékszáma: 02-10-060036 

adószáma: 11003715-2-02 
KÜJ száma: 100293760 
KTJ száma: 101130757 
KSH száma: 11003715-3821-573-02 

     képviseli: Folkner Károly cégvezető 
     mint Közszolgáltató, a továbbiakban: Közszolgáltató 
 
továbbiakban együttesen „Felek” - között az alulírott helyen és napon az alábbiak feltételek 
mellett:  
 
Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő 2014. év augusztus 11. napján, KÉ-15353/2014 
iktatószámon közzétett hirdetménnyel, „Közszolgáltatási szerződés Komló Város 
Önkormányzata közigazgatási területén keletkező települési szilárdhulladék gyűjtési-
szállítási közszolgáltatás ellátására” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény Harmadik Rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított.  

Az Önkormányzat a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai 
követelményeket az Eljárást megindító felhívásban, és az ajánlatkérési dokumentációban 
határozta meg. 

Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 
összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2014. év 
október hó 9. napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Az Önkormányzat hivatkozott 
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Közszolgáltató lett. 

Ilyen előzmények után a Felek az Eljárást megindító felhívásnak, a dokumentációnak, 
valamint a Közszolgáltató közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az 
alábbiak szerint állapodnak meg: 

1. A szerződés célja 

 
1.1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik különösen a környezet-egészségügy 
(köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás) és a 
hulladékgazdálkodás. 



A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33. § (1) bekezdése szerint 
a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

1.2. Jelen szerződés az Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 51/2014. (X. 
9.) PJEB sz. határozata alapján jött létre. 

1.3. A jelen szerződés célja, hogy Komló Város közigazgatási területén az 
ingatlantulajdonosoknál, birtokosoknál, használóknál (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) 
keletkező települési szilárd hulladék kezelésére fennálló közszolgáltatással kapcsolatban – a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően – az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti 
kapcsolatot, a Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.  

 

2. A közszolgáltatás megnevezése, minőségi ismérvei 
 
2.1. Az Önkormányzat megbízza, a Közszolgáltató pedig elvállalja – a hivatkozott eljárást 
megindító felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban részletezett - az alább meghatározott 
feladatok elvégzését: 

Az Önkormányzat közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres 
gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása, lomtalanítás, zöldhulladék elszállítása. 

2.2. A Közszolgáltató vállalja, hogy a 2.1. pontban meghatározott feladatok elvégzését 2014. 
október hó 20. napján megkezdi.  

2.3. A jelen szerződés alapján a Közszolgáltató, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkozó 
jogszabályoknak és az önkormányzati rendeletnek megfelelően kizárólagosan jogosult Komló 
Város közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtésére és kezelésére irányuló 
közszolgáltatások ellátására. 

 A közszolgáltatás megnevezése: települési hulladék gyűjtésére és kezelésére irányuló 
közszolgáltatói feladatok ellátása, amely kiterjed a nem természetes személy ingatlanhasználó, 
azaz a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási 
hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékára is, a Ht. 39.§ (3) bekezdésére 
tekintettel.  

A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése: Komló Város közigazgatási területén az 
önkormányzati rendeletben feltüntetett utcajegyzék szerint.  

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése és kezelése:  a begyűjtött települési vegyes 
hulladék lerakása és ártalmatlanítása a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Program 
keretében Cikón felépült, a Re-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett korszerű, környezetbarát 
hulladéklerakóban történik a komlói átrakóállomás közbeiktatásával. 

3. Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 

3.1. Az Önkormányzat a 2. pontban írt közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltatónak 
kizárólagos jogot biztosít. 

3.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal: 

- a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges 
információk és adatok szolgáltatása a Ht. 35.§ g) pontjába foglaltakra tekintettel, 

- a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 
tevékenységek összehangolásának elősegítésére, 



- a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítésére, 
- a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítására, 
- a település lakói vonatkozásában név - és címjegyzék átadására, adategyezetésre, valamint a 

behajtáshoz szükséges személyes és egyéb adatok átadására, 
- hatályon kívül helyezve 2016. június 23-tól, 
- hatályon kívül helyezve 2016. június 23-tól, 
- a települési szilárd hulladék gyűjtésére, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények 

kijelölésére. Ennek keretében kijelöli – a Közszolgáltatóval egyeztetve - azokat a 
gyűjtőpontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a közszolgáltató átvegye közterületen a 
hulladékot azon ingatlanhasználóktól, mely ingatlanokhoz a Közszolgáltató által 
alkalmazott gépjárművel nem tud behajtani, 

- a hulladékszállító jármű számára megfelelő útviszonyok biztosítására, (különös tekintettel a 
téli hó- és síkosság-mentesítésre, valamint a közút űrszelvényébe belógó faágak levágására). 

 
4. A Közszolgáltató kötelezettségei:  
 
4.1. 
 
a) - Települési hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése a közbeszerzési eljárást megindító  
felhívása, dokumentációja, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések – különös tekintettel a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati rendelete – szerint. 
 

b) Adminisztratív feladatok:  
-  könyvelés, számvitel, bérszámfejtés 
- adminisztráció, nyilvántartás, adatbázis-kezelés 
- jogi ügyvitel 
 
c) Hatályon kívül helyezve 2016. június 23-tól. 
 

d.) az Önkormányzattal együttműködve a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető 
ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése a Közszolgáltató székhelyén (Központi 
ügyfélszolgáltat címe: 7300 Komló, Bem J. u. 24.), valamint a közszolgáltatással kapcsolatos 
lakossági tájékoztatás.  

 
4.2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal továbbá: 
- a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására, 
- a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítésére - 

ideértve a lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is, 
- az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) által 

meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítására és a minősítő okirat 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos 
meglétére,  

- a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 
berendezés biztosítására, a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására,  

- a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és 
karbantartások elvégzésére, 

- a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények 
igénybevételére, 

- a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére és 
meghatározott nyilvántartási rendszer működtetésére, 



- a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről – a szerződés 
tárgyát képező közszolgáltatási bevételeiről és kiadásáról – évente beszámolót készít és azt az 
Önkormányzatnak, valamint az OKTF-nek benyújtja,  

- a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer 
működtetésére, 

- a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítására, 
- a tevékenység ellátásához szükséges biztosítással rendelkezik, amely megfelelő fedezetet nyújt 

a felelősségi körben bekövetkezett Önkormányzatnak okozott esetleges károk enyhítésére, 
- közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet készít, 
- az OKTF által kiadott minősítést beszerzi és jelen szerződés fennállása alatt fenntartja, 
- többlethulladék elhelyezését szolgáló, a Közszolgáltató által biztosított zsák forgalmazására, 
- a Dél-Balaton Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Program eszköz- és létesítmény állományának 

használatára. 
 

A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó 
engedélyének száma: 14/6834-11/2013. 
Az engedély, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 
(OHÜ) (jogutódja: OKTF) által kiállított minősítő okirat jelen szerződés 2. sz. mellékletét 
képezi. 
 
5. Mentesül a Közszolgáltató a 4./ pontban meghatározott kötelezettségétől vis major esetén, 
továbbá ha az Önkormányzat nem biztosít az ingatlanok megközelítéséhez olyan útviszonyokat 
/hó- és síkosság mentesség, illetve egyéb okból járhatatlan a közút/, amely a Közszolgáltató 
gépjárműveinek balesetmentes közlekedését biztosítja. Ez esetben a Közszolgáltató az akadály 
elhárulását követő legközelebbi szállítási napon köteles szolgáltatni, mely alkalommal köteles az 
előző elmaradt szállítási napokon felhalmozódott mennyiségű települési szilárd hulladék 
elszállítására is. 

6. A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: 
− az önkormányzat rendeletében előírttól eltérő tárolóedény kihelyezése esetén, 
− ha a tárolóedényben a települési szilárd (kommunális) hulladék körébe nem tartozó anyag 

került elhelyezésre (pl. forró hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró, mérgező 
anyag, elektronikai hulladék, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó 
anyag, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, amely veszélyezteti a hulladékszállítással 
foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve 
ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet),  

− a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól 
vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre,  

− a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás 
veszélye fennáll (nem lezárt, illetve sérült edény), 

− ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatást és ürítést akadályozó módon 
többlethulladék került kihelyezésre, 

− amennyiben a tárolóedények jelzése bevezetésre kerül - a tárolóedények matricájának 
hiánya, illetve sérülése esetén. 

7. Az alvállalkozó / teljesítési segéd / igénybevételével végezhető tevékenységek 

7.1. Közszolgáltató jogosult alvállalkozókat igénybe venni. A Közszolgáltató teljesítésében az 
ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre. Az ajánlatban megjelölt alvállalkozó 
Közszolgáltató általi cseréjére, kizárólag a Kbt. 128. § (3) bekezdése alapján kerülhet sor, ebben 
az esetben a szerződés Kbt. 132. § szerinti módosításnak van helye.  A Közszolgáltató az 
ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozó igénybevételét köteles az Önkormányzat számára 



bejelenteni, és igazolni, hogy az alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés és 57. § (1) 
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Közszolgáltató teljesítésében köteles közreműködni az 
olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Közszolgáltató 
alkalmasságának igazolásában. Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a közbeszerzési 
eljárásban részt vett Közszolgáltató alkalmasságának igazolásában, csak az Önkormányzat 
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 Közszolgáltató az új 
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek 
Közszolgáltató a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.  

7.2. A Felek rögzítik, hogy az alvállalkozó tevékenységéért a Közszolgáltató úgy felel, mintha 
maga járt volna el. 

8.  A közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás biztosítása érdekében a 
Közszolgáltató az 1./ pontban meghatározott szolgáltatási területre vonatkozóan elkülönített 
nyilvántartási rendszert köteles vezetni, mely tartalmazza a szolgáltatási területről elszállított és 
ártalmatlanított települési hulladék mennyiségét. 
 
9. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos 
minőségi észrevételeiket, kifogásaikat írásban a Közszolgáltató székhelyére […] kell címezni, és a 
Közszolgáltató köteles írásban 15 napon belül megválaszolni. Haladéktalanul intézkedésre 
köteles a Közszolgáltató környezetszennyezés esetében, ha az a közszolgáltatási tevékenységével 
okozati összefüggésben van. Amennyiben a panasz, észrevétel az Önkormányzat helyi 
hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló rendeletének rendelkezését kifogásolja, erről a 
Közszolgáltató az Önkormányzat részére a panasz, észrevétel beérkezését követő 5 
munkanapon belül tájékoztatást küld, legalább 8 munkanapos válaszadási határidő tűzésével. A 
Közszolgáltató a panaszt, észrevételt az Önkormányzat tájékoztatása alapján köteles 
megválaszolni a panasz, észrevétel beérkezését követő 30 napon belül. 

10.  Közszolgáltatás díja 

10.1 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2014. évre a Ht. 91. §-ában 
foglaltak alapján kell megállapítani. 

A továbbiakban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével az illetékes miniszter rendeletben állapítja 
meg.  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan - a 
költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági összehasonlító elemzések 
felhasználásával úgy kell megállapítani és szabályozni, hogy 

a)  a díj a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a közszolgáltatás 
hatékonyságának javítására, a kapacitások hatékony igénybevételére, a közszolgáltatás 
minőségének folyamatos javítására, valamint a környezetterhelés csökkentésére 
ösztönözzön, valamint 

b)  az e törvény szerinti céltartalék összege, a folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
indokolt költségei, a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségei, a 
közszolgáltatás tartós ellátásához, fejlesztéséhez szükséges indokolt költségek, továbbá a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény 
bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és monitoringjának indokolt költségei 
figyelembevételre kerüljenek. 



Az így meghatározott díjalapot csökkenteni kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásához biztosított költségvetési, önkormányzati támogatással, továbbá a hulladék 
hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő értékesítéséből származó bevétellel. 
 
A közszolgáltatási díj képzéséhez alkalmazott egyszeri ürítési díj mértékét, valamint a díj 
képzéséhez alkalmazott költségkalkulációt tételesen a jelen szerződés 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

10.2  

A közszolgáltatási díj megállapítása a Ht. 46-48.§ és 91.§, valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően történt, és Felek a díj megállapításánál ezeket a 
rendelkezéseket tekintik irányadónak a szerződés időtartamára. 

A Lakosság által a Közszolgáltatónak fizetendő nettó díj:  

− lakossági hulladék esetében: 3,02 HUF/liter 

A többlethulladék elhelyezésére szolgáló Közszolgáltató által rendszeresített zsákért fizetendő 
nettó díj: 

− 417,00 HUF/db 

Szerződő Felek az általános forgalmi adó megfizetése tekintetében mindenkor a hatályos ÁFA 
törvény rendelkezéseinek megfelelően járnak el. 

A Közszolgáltató nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Közszolgáltató adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

Számlázás legalább negyedévente utólag, az együttesen használt tárolóedény esetében havonta 
utólag a számviteli törvény előírásainak figyelembevételével történik A Közszolgáltató a számlát a 
rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint állítja ki és az abban foglaltak 
figyelembevételével küldi meg ingatlanhasználók részére. 

 
Hatályon kívül helyezve 2016. június 23-tól. 
 
A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről - ideértve bevételeit és 
kiadásait - évente beszámolót készít, és azt a települési önkormányzatnak benyújtja. 
 
11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének és kezelésének szabályai 

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben 
foglaltakat a közszolgáltatási díj számlázása során megfelelően kell alkalmazni.  
A közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos 
fizetési határidővel.  
2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes 
közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló 
szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a 
Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-
értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illet meg.  
A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B.§(2) 
bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.  
A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (II.31.) 
Kormányrendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.  



A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a 
nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló 
szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel 
összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a 
közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a 
Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. 
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv 
által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi 
következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.  
 
A Koordináló szerv a 69/2016. (II.31.) Kormányrendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs 
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor 
vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e 
körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (II.31.) 
Kormányrendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és 
szükséges adataik megállapítása érdekében.  
Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (II.31.) Kormányrendelet 20. § (1) 
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon 
belül.  
Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása 
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak 
számlázza ki.  
 
A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem 
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja 
meg és a Koordináló szerv szedi be. 
 

12. A közszolgáltatási szerződés megszűnése 
A közszolgáltatási szerződés megszűnik 
a) a benne meghatározott időtartam lejártával, 
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 
d) felmondással. 

Felek jelen szerződést az aláírásának napjával kezdődő hatállyal határozott időre, 120 hónapos 
időtartamra kötik.  

Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon 
túlmenően akkor mondhatja fel, ha a Közszolgáltató 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó 
jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét 
a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította, 
b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, vagy 
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OKTF által 
kiállított minősítő okirattal; 
d) a Kohéziós Alapból (ISPA) megvalósuló Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékgazdálkodási 
Projektből származó – különös tekintettel a pályázati eszközökre vonatkozó – kötelezettségeket 



megszegi, és kötelezettségszegő magatartását az Önkormányzat felszólítását követően, az abban 
szereplő határidőig sem fejezi be. 
 
Az Önkormányzat a Közszolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség 
nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Közszolgáltató tulajdoni helyzetében 
vagy tulajdoni viszonyaiban bármely, a Kbt. 125. § (5) bekezdésében meghatározott körülmény 
bekövetkezik. 

A Közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően a közszolgáltatási 
szerződést akkor mondhatja fel, ha 
a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a 
Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, 
vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy 
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási 
szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos 
érdekeit jelentős mértékben sérti. 

A fentiek teljesülése esetén a közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.  

A szerződés a Felek közös megegyezésével kizárólag írásban módosítható.  
 
13. Eljárás a szerződés megszűnése esetén 
 
A közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, továbbá, ha a 
Közszolgáltató nem rendelkezik  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OKTF 
által kiállított minősítő okirattal, a Közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 
6 hónapig a közszolgáltatást változatlanul ellátja. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató a települési 
önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződés megszűnése napján átadja. 
 
14. Jogviták intézése 
 
14.1. Felek megállapodnak, hogy az esetleges jogvitákat elsősorban az egymás közötti tárgyalások 
során igyekeznek rendezni. 

14.2. Amennyiben a jogvitát a Felek tárgyalás útján 60 napon belül nem tudják rendezni, a 
bírósági eljárás lefolytatására a Pécsi Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Pécsi 
Törvényszék illetékességét kötik ki. 
 
15. Értesítések 
A jelen szerződéssel kapcsolatos bármely igényt vagy nyilatkozatot, követelést írásba kell foglalni. 
A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre jogosultak: 
 

az Önkormányzat részéről: 
név: Polics József polgármester 
telefon: +36-72/584-001 
fax: +36-72/584-005 
e-mail: polgarmester@komlo.hu 
 
név: Nagy Katinka 
telefon: +36-72/584-000 
fax: +36-72/584-036 



e-mail: nagykatinka@komlo.hu 
 
a Közszolgáltató részéről: 
név: Folkner Károly 
telefon: +36-30/472-4119  
fax: +36-72/481-084 
e-mail: komvgrt@t-online.hu 

16.  Részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése, vagy annak valamelyik része érvénytelen 
vagy kikényszeríthetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hatóság, vagy bíróság annak 
érvénytelenségét állapítja meg, úgy a szerződés többi része érvényes és kikényszeríthető, kivéve, 
ha anélkül bármelyik Fél a szerződést nem kötötte volna meg. 

17.  Egyéb rendelkezések 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Közszolgáltató közbeszerzési eljárás során 
beadott ajánlata, az azonnali beszedési megbízásra történő meghatalmazás, továbbá a 
közbeszerzési eljárást megindító felhívás, illetve ajánlatkérési dokumentáció. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hulladékgazdálkodásról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.), a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.), a 
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv), valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013.. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, illetve a vonatkozó ágazati 
jogszabályok irányadóak. 
Jelen szerződést a Felek annak elolvasása és értelmezése után 5 példányban, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, melyből 3 példány az Önkormányzatot és 2 
példány a Közszolgáltatót illet. 
 
 
Komló, 2016. év …………….. hónap ………... nap 
 
 
 
  ………………………………………. …………………………………… 
   Komló Város Önkormányzat Közszolgáltató  
 Polics József polgármester Folkner Károly cégvezető 
 
Az Önkormányzat részéről ellenjegyezte: 
 
Komló, 2016. év …………….. hónap ………. nap 
 
 

………………………….. 
ellenjegyző 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
ZÁRADÉK:  
 
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződést Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2016. (VI.23.) számú határozatával jóváhagyta.  
 


