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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az Önkormányzat a települési folyékony hulladék begyőjtésével, szállításával, elhelyezésével 
és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatási szerzıdést 2007. évben a Makó-Térségi 
Víziközmő Kft-vel (6990 Makó, Tinódi u. 8/A., képviseletében: Medgyesi Pál ügyvezetı 
igazgató) mint szolgáltatóval kötötte meg.  
 
A Képviselı-testület a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 14/2003. (VII.29.) KKÖT rendeletének (a továbbiakban: R.) 5. § (1) 
bekezdését a 10/2007. (III.26.) KKÖT rendelet 2. §-ával módosította akként, hogy a település 
közigazgatási területén a Makó-Térségi Víziközmő Kft-t jelölte meg kizárólagosan - a 
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban - közszolgáltatóként. 
 
A hatályos R. 4. § b) pontja kimondja, hogy a Makó-Térségi Víziközmő Kft. leürítı helyen 
történik a folyékony hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása, az R. 7. § (1) bekezdése szerint 
pedig a folyékony települési hulladék a Makó-Térségi Víziközmő Kft. (6900 Makó, Tinódi u.) 
szennyvíztisztító telepen az erre kijelölt fogadótér leürítı csatlakozásán üríthetı le. 
 
A közszolgáltatási szerzıdés határozott idejére és az R. fenti rendelkezéseire tekintettel 
szükséges egy új közszolgáltatási szerzıdés megkötése a Makó-Térségi Víziközmő Kft-vel. 
 
Tekintettel arra, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Makó-Térségi Víziközmő 
Kft-ben tagi jogosultsággal bír, ezért törvényes lehetısége van arra, hogy közbeszerzési 
eljárás lefolytatása nélkül megbízza a Kft-t a tárgyban szereplı közszolgáltatás elvégzésével 
azon jogszabályi rendelkezések alapján, melyek a szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatban a 
közbeszerzési szakértı által már kifejtésre kerültek: 
 
A Kbt. 29. § (2) bekezdés h) pontja alapján nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni abban 
az esetben, ha a szolgáltatást a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérık 
valamelyike (a helyi önkormányzat ide tartozik) vagy általuk létrehozott társulás jogszabály 
alapján (jelen esetben: önkormányzati rendelet) fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja. 
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A Kft-t ajánlatkérık hozták létre. Az alapítók részben települési önkormányzatok. A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése értelmében a képviselı-
testület a közfeladat ellátása érdekében gazdasági társaságot alapíthat.  
  
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény rendelkezései szerint a települési 
önkormányzat a helyi feltételekhez igazodva, rendeletében elıírhatja a települési hulladék 
közszolgáltatás keretében történı begyőjtését, illetıleg meghatározhatja az erre vonatkozó 
részletes szabályokat. 
 
A települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében, e törvény 
céljainak és alapelveinek figyelembevételével együttmőködnek egymással. Együttmőködésük 
tartalmát és feltételeit együttmőködési vagy a társulási törvény szerinti társulási szerzıdésben 
állapítják meg. 
 
A települési önkormányzat a közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségének 
önálló közszolgáltatás szervezésével tehet eleget, illetve a szomszédos vagy egymáshoz közeli 
települési önkormányzatok közösen tarthatnak üzemben hulladékkezelésre szolgáló 
létesítményt vagy a közszolgáltatás ellátására közös gazdálkodó szervezetet hozhatnak létre. 
  
A települési önkormányzat képviselı-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg 
többek között a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait, a 
közszolgáltató megnevezését, illetıleg annak a mőködési területnek a határait, amelyen belül 
a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni. 
 
Elızıekbıl megállapítható, hogy a Kbt. 29. § (2) bekezdés h) pontja szerinti kizáró ok 
fennáll, amikor a tulajdonosi jogokat gyakorló tagönkormányzatok, önkormányzati 
rendeletben az adott település közigazgatási területén belül a közszolgáltatás elvégzésére 
felhatalmazzák az általuk alapított gazdasági társaságot. Ebben az esetben a közbeszerzési 
eljárást lefolytatni nem kell.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni 
és a közszolgáltatási szerzıdés megkötése tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2011. szeptember 19. 
      
 
 

Tisztelettel:  
         
 

Szegvári Ernıné 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy:  Közszolgáltatási szerzıdés megkötése a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának közigazgatási területén keletkezı települési folyékony hulladék 
begyőjtésével, szállításával, elhelyezésével és ártalmatlanításával kapcsolatban 
 



____/2011. (_____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a települési 
folyékony hulladék begyőjtésével, szállításával, elhelyezésével és ártalmatlanításával 
kapcsolatos közszolgáltatási szerzıdés tárgyú elıterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tekintettel arra, hogy a 
Makó-Térségi Víziközmő Kft-ben (6990 Makó, Tinódi u. 8/A., képviseletében: Medgyesi Pál 
vezérigazgató) tagi jogosultsággal bír, így  figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésére, a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 198. § (3) bekezdésére, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 27. § (4) bekezdésére, illetve a Kbt. 
29. § (2) bekezdés h) pontjára él azon lehetıséggel, hogy Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megrendelheti a Makó-Térségi 
Víziközmő Kft-tıl a tárgyban szereplı közszolgáltatást, ezért a közszolgáltatás 
megrendelésével kapcsolatban mint Megrendelı a Makó-Térségi Víziközmő Kft-vel mint 
Szolgáltatóval határozatlan idejő közszolgáltatási szerzıdést köt. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert a közszolgáltatási szerzıdésnek – a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal történı - aláírására. 
 
A közszolgáltatási szerzıdés jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Makó-Térségi Víziközmő Kft.  
  (6990 Makó, Tinódi u. 8/A., képv.: Medgyesi Pál vezérigazgató) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



Közszolgáltatási szerzıdés 1. sz. melléklete 
 
 

A települési folyékony hulladék szállítása és ártalmatlanítása során 
rendelkezésre álló gépi és személyi erıforrások 

 
 

 
Gépi erıforrások, szippantó gépjármővek listája: 
 
 
Rendszám:  ILS-052   RENAULT MIDLUM  gépjármő 
Rendszám: JAV-542  RENAULT MIDLUM  gépjármő 
Rendszám: JTW-984  RENAULT MIDLUM  gépjármő 
 
 
 
 
Gépjármő vezetık és a szippantó gépjármőveken dolgozó csatornamő kezelık névsora: 
 
 
Igaz István  - csatornamő kezelı 
Mándoki Csaba - csatornamő kezelı, gépjármő vezetı 
Szegedi Mihály - csatornamő kezelı, gépjármő vezetı 
Bencze Zsolt  - csatornamő kezelı, gépjármő vezetı 
Fábián Tibor  - csatornamő kezelı, gépjármő vezetı 
Fekete Imre  - csatornamő kezelı, gépjármő kezelı 
Tézsla László  - csatornamő kezelı 
Telek István  - csatornamő kezelı 
 
 
Diszpécser szolgálatot ellátó dolgozók névsora: 
 
Vancsó Nándor 
Nagy Antal  
Zsiga András 
Kovács Gábor  
 

 
 

 
 

 
 

 



Közszolgáltatási szerzıdés 
          TERVEZET! 
mely létrejött egyrészrıl Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8., képviseletében: Szegvári Ernıné polgármester), mint megrendelı 
(továbbiakban: Önkormányzat), másrészrıl a Makó-Térségi Víziközmő Kft.  (6990 Makó, Tinódi u. 
8/A., képviseletében: Medgyesi Pál vezérigazgató) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között 
az alábbi feltételekkel:  
 
 
1. A szolgáltatás tárgya: 

 
1.1. A szennyvízelvezetı hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett 
szennyvíz, amely az emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló 
létesítményeinek, és egyéb közmőpótló berendezéseinek ürítésébıl, nem közüzemi csatorna- 
és árokrendszerbıl, valamint gazdasági, de nem termelési, technológiai eredető 
tevékenységbıl származó szennyvíz győjtése, szállítása, kijelölt helyen történı elhelyezése és 
ártalmatlanítása a megrendeléstıl számított 3 munkanapon belül 7 és 20 óra között, a 
szállításra kitőzött napon 3 órás idıtartamon belül megkezdve, a szerzıdés hatálya alatt 
folyamatosan és teljes körően.  

 
1.2. Az Önkormányzat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 14/2003. (VII.29.) KKÖT rendeletének - a 10/2007. (III.26.) KKÖT rendelet 
2. §-a által módosított - 5. § (1) bekezdésére tekintettel megbízza a Szolgáltatót az 1.1. pontban 
körülírt tevékenység, szolgáltatás ellátására, melyet Szolgáltató elvállal. 
 
1.3. Szolgáltató köteles az 1.1. pontban körülírt tevékenységet, szolgáltatást ellátni. 

 
1.4. Szolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségő és minıségő 
jármő, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségő 
szakember alkalmazására, mindezek felsorolását jelen szerzıdés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 
1.5. Szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során jogosult közremőködık és teljesítési segédek 
(a továbbiakban: közremőködı) igénybevételére, ezek személyét ill. a személyükben 
bekövetkezett változást köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. Szolgáltató a közremőködıi 
által végzett tevékenységért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna. 

 
1.6. Szolgáltató csak olyan közrem őködıt vehet igénybe a közszolgáltatás 
ellátása során, aki igazolja:  
a) a hulladék kezelési közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedélyek meglétét; 
b) a közszolgáltatás - külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi, valamint 
közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós és a környezetvédelmi 
szempontoknak maradéktalanul megfelelı ellátását. 
 
2. A szolgáltatás helye: Kiszombor nagyközség teljes közigazgatási területe. 
 
3.  A szerzıdés idıtartama:   

  

E szerzıdés határozatlan idejő szerzıdés. 

 
 



 
 
4. Szolgáltatási díj meghatározása és módosítási lehetısége: 
 
4.1. Egy köbméter folyékony hulladék összegyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának 
hatósági díja 2011. január 1. napjától 2.226,- Ft/m3, amely az általános forgalmi adót és a 
környezetterhelési díjat nem tartalmazza. A szolgáltatási díjat az Önkormányzat helyi rendeletben 
állapítja meg. 
 
4.2. A szolgáltatási díj változtatására a Szolgáltató a tárgyévet megelızı év november 30-ig tehet 
javaslatot a 242/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet elıírásainak figyelembevételével. Az új díj 
alkalmazására a tárgyév január 1-tıl kerül sor. 
 
4.3. Az igazolt közszolgáltatási díj hátralék esetében felek a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 26. §-ában szabályozott eljárást alkalmazzák. 
 
4.4. Az Önkormányzat a megállapított díj vonatkozásában  2011. évben 256 Ft/m3 támogatást nyújt, 
Szolgáltató tevékenységét más módon nem finanszírozza, azonban a szolgáltatási díj megállapításánál 
felek díjcsökkentı elemként figyelembe veszik a költségek ellentételezésére kapott állami 
költségvetési támogatást, melynek elszámolása során kölcsönösen együttmőködnek. 
 
5. Szolgáltatási kötelezettség a megrendelıkkel szemben: 
 
5.1. Szolgáltató köteles a hozzá beérkezı megrendelések alapján, a mindenkor érvényes vonatkozó 
jogszabályok, valamint e szerzıdés betartásával ellátni az 1.1. pontban meghatározott tevékenységet. 
Ennek elmulasztásából, vagy hibás teljesítésbıl adódó kárért a Szolgáltató felel. A Szolgáltató a 
szolgáltatás ellátása során a mindenkori szolgáltatást igénybevevıvel áll jogviszonyban. 
 
5.2. A Szolgáltató az elszállított mennyiség mérésérıl úgy köteles gondoskodni, hogy azt a 
szolgáltatást igénybe vevı bármikor ellenırizhesse. 
 

6. Együttmőködési kötelezettség, szolgáltatás ellenırzése: 
 
6.1. Az Önkormányzat Kiszombor nagyközség közigazgatási területén kizárólag Szolgáltató részére 
biztosítja az 1.1. pontban körülírt tevékenység végzésének jogát, mely tényt rendeletében rögzít. 
 
6.2. Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást szakszerően, teljes felelısséggel a mindenkor érvényes 
jogszabályok, önkormányzati rendelet követelményeinek és e szerzıdésnek megfelelıen végzi. 
 
6.3. A Szolgáltató a szerzıdés hatálybalépését követıen, illetve ezt követıen évenként köteles 
szolgáltatói jogosultságát (nevét, telephelyét, telefonszámát) egy helyi újságban meghirdetni a 
megrendelések bejelentésének és a fogyasztói panaszok és észrevételek biztosítása érdekében. Ezt az 
információadást az önkormányzat is biztosíthatja. A Szolgáltató köteles a fogyasztói bejelentések 
ügyintézésére ügyeleti rendszerben mőködı ügyfélszolgálati irodát üzemeltetni, melynek helyét 
köteles a helyi médiák útján a fogyasztók számára közzétenni. A Szolgáltató köteles a fogyasztói 
panaszokat a beérkezésüket követı 10 napon belül kivizsgálni, a kivizsgálás eredményérıl a panaszost 
tájékoztatni és megtenni minden szükséges intézkedést a panasz okának elhárítása érdekében. 
 
6.5. Szolgáltató a települési folyékony hulladékot kizárólag az alább megjelölt leürítı helyre 
szállíthatja és helyezheti el bizonylat ellenében: Makó, városi szennyvíztisztító telep (hrsz. 4513/2) 
 
 
 



 
 
 
6.6. Szolgáltató a folyékony hulladékot kizárólag a 6.5. pontban megjelölt leürítı helyre szállíthatja, 
ettıl eltérı helyen történı leürítés következménye a szolgáltatás ellátására való jogosultság 
megszőntetése. Rendkívüli mőszaki, idıjárási körülmények fennállása esetén Szolgáltató jogosult a 
folyékony hulladékot a rendkívüli körülmények fennállásáig más, engedélyezett folyékony 
hulladéklerakó vagy ártalmatlanító telepre szállítani. A rendkívüli körülmények elıállásáról és a 
szolgáltatás szokott rendjének visszaállásáról Szolgáltató köteles az Önkormányzatot megfelelı 
indokolással értesíteni, arról a lakosságot tájékoztatni. 
 

6.7. Az Önkormányzat jogosult a Szolgáltató munkavégzését folyamatosan ellenırizni. 

 
Az ellenırzés fıbb szempontjai: 
 

I. mennyiségi adatok ellenırzése, 
II.  minıségi ellenırzés, 

III.  határidık betartása,  
IV.  szolgáltatás személyi, tárgyi, szakmai követelményeinek betartása,  
V. lakossági panaszok ügyintézése. 

 
A Szolgáltató köteles az ellenırzéshez szükséges valamennyi iratot az Önkormányzat rendelkezésére 
bocsátani. 
 

6.8. A Szolgáltatónak az alábbi adatszolgáltatási kötelezettsége van az Önkormányzat felé: 

 

I. A Szolgáltató által a szolgáltatás ellátásához biztosított személyi, tárgyi és szakmai 
erıforrások tekintetében. Amennyiben ezekben változás következik be, köteles azt a 
módosulást követı 15 napon belül az Önkormányzattal közölni. 

II.  A leürített folyékony hulladék havi mennyisége minden tárgyhónapot követı 
hónap 10. napjáig. 

III.  Az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékérıl és az alkalmazás tapasztalatairól a 
települési önkormányzat képviselı-testületének történı legalább évenkénti egyszeri 
tájékoztatás. 

 

6.9. Az Önkormányzat kötelezettségei: 

 
I. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges 

információk szolgáltatása, 

II.  a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 
tevékenységek összehangolásának elısegítése, 

III.  a településen mőködtetett különbözı közszolgáltatások összehangolásának elısegítése 

IV.  a tevékenységgel kapcsolatos önkormányzati rendeletalkotás elıtt a szolgáltató 
véleményének kikérése 

 
 
7. Az Önkormányzat ellenırzésre jogosult képviselıje: Polgármester, Alpolgármester, Jegyzı. 
 
 



8. Felelısségbiztosítási rendszer: 
 
8.1. A Szolgáltató a tevékenységének végzéséhez üzemeltetett gépjármőveire - figyelemmel az 
58/1991. (IV. 13.) Kormányrendeletben foglaltakra - köteles felelısségbiztosítási szerzıdést kötni. 
 

8.2. A folyékony hulladék összegyőjtése, elszállítása és elhelyezése közben keletkezı bármilyen kár megtérítésének bekövetkezése esetére 
Szolgáltató köteles felelısségbiztosítási szerzıdést kötni e szerzıdés idıtartamára. 

 
9. A Szerzıdés megszőnése: 
 
9.1. A Szerzıdés megszőnik: 
 
I.  a közszolgáltató jogutód nélküli megszőnésével, 

II. a Szolgáltató vonatkozásában a többségi Önkormányzati tulajdon megszőnésétıl 
számított 6. hónap utolsó napján, 

III. elállással, ha a teljesítés még nem kezdıdött meg, 
IV. felmondással. 
 
9.2. Az Önkormányzat részérıl azonnali hatályú felmondásnak van helye, amennyiben a Szolgáltató 
munkavégzése során a vonatkozó jogszabályokat, hatósági elıírásokat súlyosan megsértette és e 
jogsértés tényét bíróság, vagy hatóság jogerısen megállapította, illetve az e szerzıdésben foglalt 
kötelezettségeket felróható módon és súlyosan megszegte. 
 
9.3. A Szolgáltató a szerzıdést akkor mondhatja fel, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási 
szerzıdésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, 
és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy a 
szerzıdésben vállalt kötelezettség 10 %-nál nagyobb mértékben nı.  
 
9.4. A szerzıdést bármelyik szerzıdı fél 9 hónapos felmondási határidıvel felmondhatja. A 
felmondást a másik féllel írásban kell közölni és megindokolni. 
 
10. A jelen közszolgáltatási szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. 

 
 

Kiszombor / Makó, 2011. 
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