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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 
szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján az NHKV 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV Zrt.) a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft. részére, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 
32/A. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján, a 3700-101/2016. számon kiállított 
megfelelőségi véleményt 2017. április 20-án azonnali hatállyal visszavonta. 
 
A Ht. 37. § (1a) bekezdése alapján a 2016. április 1-jét követően megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat legfeljebb egy hónapos felmondási idővel 
felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel vagy megfelelőségi 
véleménnyel. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésünk megkötésének ideje 2015. június 30. 
napja, ezt követően 2016. évben két alkalommal volt szükség a módosítására a 
jogszabályváltozások miatt. 
 
(A hulladékgazdálkodás területét érintően ezt megelőzően is gyakran történt jogszabályváltozás, 
erre utal, hogy szerződésünk preambulumában a következők szerepelnek:  
 
„A Felek rögzítik, hogy 2008. december hó 17. napján, 2009. január 1. napjától 2018. december 
31. napjáig hatályos - azonos tárgykörű - Közszolgáltatási szerződést kötöttek, melyet a 
hulladékgazdálkodási tárgykört érintő jogszabályok megváltozására tekintettel szükséges volt 
megszüntetniük és a hatályos jogszabályoknak megfelelő új szerződést megkötniük. Fentiek 
alapján Felek 2014. május 29. napján, 2014. július 1-jei hatállyal Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést kötöttek 10 évre. 
 
Az időközben bekövetkezett jogszabályi változások, különösképpen a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet új 
rendelkezései ismét szükségessé tették a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó 
szerződések felülvizsgálatát. Felek erre tekintettel a jelen egységes szerkezetű 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik meg.”) 
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A Ht. 37. § (1a) bekezdésének tervezett módosítása alapján a települési önkormányzat a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést legfeljebb hat hónapos felmondási idővel 
felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy megfelelőségi 
véleménnyel, vagy a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta. A felmondási 
idő alatt a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 
 
A törvénytervezet indokolása szerint: „Tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályok alapján a 
megfelelőségi vélemény hiányával kapcsolatos felmondási kötelezettség nem egyértelműen 
szabályozott, a felmondási kötelezettséget egyértelműen rögzíteni kell, arra az esetre, ha a 
szolgáltató nem rendelkezik megfelelőségi véleménnyel, illetve azt a Koordináló szerv 
visszavonta. Mindkét eset rögzítése a jogszabályban a Módtv. hatályba lépését megelőzően 
visszavont megfelelőségi véleményekkel kapcsolatos felmondási kötelezettség egyértelmű 
rögzítése miatt indokolt. A felmondási idő 1 hónapban történő meghatározása a vonatkozó 
közbeszerzési szabályokra is tekintettel indokolatlanul rövid határidő, továbbá az idő rövidségére 
tekintettel adott esetben kijelölést tehetne szükségessé, mely kerülendő. A közszolgáltatói 
szerződések Ht.-ben részletezett okok miatt történő felmondása esetén a felmondási határidő 
egységesen 6 hónapra módosul. Ez alatt az ellátásért felelős gondoskodik az új közszolgáltató 
kiválasztásáról.” 
 
A felmondási idő leteltével a települési önkormányzatnak a Ht. szabályai alapján új 
közszolgáltatót kell kijelölnie, új közszolgáltatási szerződést kell kötnie vagy közbeszerzési 
eljárás lefolytatásával vagy in-house eljárás keretében. 
 
A tervezett módosítás hatályba lépéséig a szerződés felmondásának jogszabályi alapja nincs, az 
közös megegyezéssel szüntethető meg a határozott idő lejárta előtt. 
 
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  egyszemélyi tulajdonosa, Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 174/2017 (IV.28) Kgy határozat alapján lehetővé tette, hogy a 
kizárólagos tulajdonában álló nonprofit kft. tőkeemelést hajtson végre olyan módon, hogy 
lehetőséget biztosít azon Csongrád megyei önkormányzatok részére üzletrész megszerzésre a 
közszolgáltató társaságban, akik szándéknyilatkozatban kifejezik, hogy az üzletrész 
megszerzését és a tagsági jogviszony keletkezését követően in-house eljárás keretében a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t jelölik ki közszolgáltatónak a jelenlegi közszolgáltató 
felmondási idejének lejártával vagy megszüntetésével. 
 
Önkormányzatonként maximum 100.000.-Ft névértékű üzletrész vásárlásra van lehetőség azzal a 
kötelezettségvállalással, hogy a közszolgáltató tagjává váló önkormányzat új közszolgáltatóként 
a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t jelöli ki. A Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft alvállalkozóként a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel kíván 
együttműködni, így ezen utóbbi társaság korábbi közszolgáltatási területén a lakosság számára 
érzékelhető változás a közszolgáltatás rendszerében nem következne be, a szolgáltatóváltás 
anomáliái elkerülhetőek. 
  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-vel 2025. 
június 30-ig határozott idejű szerződést kötött a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényre tekintettel, mely szerint a helyi önkormányzat feladata a 
köztisztaság biztosítása. Kiszombor nagyközség közigazgatási területén a köztisztasági és 
települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatás biztosítása Önkormányzatunk kötelezettsége. 
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A fent hivatkozott jogszabályokban rögzített kötelezettségeknek eleget téve és a közszolgáltatás 
folyamatos, azonos színvonalú biztosítása érdekében az alábbi döntések meghozatala szükséges: 

 
1. A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel 2015. június 30-án kötött 

határozott idejű közszolgáltatási szerződés megszüntetése a Ht-módosítás hatályba lépése 
előtt közös megegyezéssel, a hatálybalépést követően a Ht. 37. § (1a) bekezdésére 
alapított felmondással az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapos 
határidővel. 

 
2. Tekintettel arra, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Dél-alföldi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás feladatainak ellátása, kötelezettségeinek teljesítése 
érdekében a Társulással továbbiakban is együtt kíván működni, és a 2002 óta tartó 
együttműködés keretében beszerzett közös vagyonelemek üzemeltetője a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve 
kezdeményezi, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátása a 
jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés megszüntetésének napjától a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (székhely: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.) – 
mint közszolgáltatóval – valósuljon meg.  
 

3. Önkormányzatunk a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 174/2017 (IV.28) Kgy 
határozatában foglaltak alapján szándéknyilatkozatot tesz a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 100.000.-Ft névértékű üzletrész megszerzésére 
azzal a kötelezettségvállalással, hogy a tagsági jogviszony cégbírósági bejegyzését 
követő 30. napon belül in-house eljárás keretében a Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft-t jelöli ki közszolgáltatónak és vele a közszolgáltatási szerződést megköti. 

 
4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tekintettel a Csongrád Megyei 

Településtisztasági Nonprofit Kft-vel mint közszolgáltatóval a hosszú ideje tartó jó 
együttműködésre, Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kezdeményezi és hozzájárul, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft - mint 
közszolgáltató - alvállalkozóként a közfeladat ellátásába a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft-t a feladatellátás minőségének megőrzése, és 
zavartalansága érdekében vonja be. 

 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hatályos közszolgáltatási 

szerződés megszüntetéséhez és az új szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket 
készítse elő, az üzletrész vásárlásra vonatkozó szándékot a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 2017. június 10. napjáig jelentse be, 
valamint felkéri a polgármestert és a jegyzőt 3. pontban meghatározottak szerint 
szükséges tárgyalások lefolytatására, a megállapodások előkészítésére, a szükséges 
intézkedések megtételére.  

 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a mellékelt határozati 
javaslat alapján a döntést meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2017. május 23. 

       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
             polgármester 



Tárgy: A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. minősítésének visszavonása  
     miatt szükségessé vált döntések 

 
 
____/2017.(V. 30.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. minősítésének visszavonása miatt szükségessé vált 
döntések tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrád Megyei 

Településtisztasági Nonprofit Kft-vel 2015. június 30-án megkötött határozott idejű 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetését kezdeményezi - a felek 
közös megegyezésével azzal, hogy a szerződés megszűnésének napja, az új 
közszolgáltatóval, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel megkötött 
közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napja. 

 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben 

foglalt kötelezettségének eleget téve kezdeményezi, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatainak ellátása a jelenleg hatályos hulladákgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megszüntetésének napjától a Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft-vel (székhely: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.) – mint közszolgáltatóval –
valósuljon meg.  
 

3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
174/2017 (IV.28) Kgy határozatában foglaltak alapján szándéknyilatkozatot tesz a 
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 100.000.-Ft névértékű üzletrész 
megszerzésére azzal a kötelezettségvállalással, hogy a tagsági jogviszony cégbírósági 
bejegyzését követő 30. napon belül in-house eljárás keretében a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t jelöli ki közszolgáltatónak és vele a 
közszolgáltatási szerződést megköti. 

 
4. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. - mint közszolgáltató - alvállalkozóként a közfeladat ellátásába a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft-t a feladatellátás minőségének megőrzése, és 
zavartalansága érdekében vonja be. 

 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hatályos 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséhez és az új szerződés 
megkötéséhez szükséges intézkedéseket készítse elő, az üzletrész vásárlásra vonatkozó 
szándékot a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 2017. június 10. 
napjáig jelentse be, valamint felkéri a polgármestert és a jegyzőt 3. pontban 
meghatározottak szerint szükséges tárgyalások lefolytatására, a megállapodások 
előkészítésére, a szükséges intézkedések megtételére.  

 
A határozatról értesül: 
- Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
- Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 


