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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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6/2014. sz. ülés 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. április 14-én a Tabdi Közös Önkormányzati 

Hivatal hivatali helyiségében megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Barna Lajos Attila, Földházi Ferenc, 

Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, Szedmákné Bránya Anita 

jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottként: Andriska László Polgárőr Egyesület elnöke, Brunner Károlyné 

Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportjának vezetője, Nagy Mihály Szőlőskert Horgászegyesület 

elnöke, Tóth Sándorné Nyugdíjas Klub vezetője 

 

Bejelentetten távol maradt: Kovács László alpolgármester, Krauczi József, Sipiczki Zoltán, 

képviselők 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az 

ülést megnyitja. Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok kiegészítését, 3. 

napirendi pontként a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötését. A 

Képviselőtestület a kiegészített napirendi ponttal a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

 

N A P I R E N D: 

1. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesületének Tabdi Csoportja 

támogatási kérelme 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

2. Tabdi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötése 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

1. 

Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 

Tabdi Csoportja támogatási kérelme 

 

 

Fábián Sándor polgármester: A csoport írásban benyújtott kérelmét a képviselők megkapták. 

A támogatást az április 12-én megtartott rendezvényükre, valamint üzemanyagköltségre 

kérték, összesen 50 ezer Ft-ot.  Kérdés, hozzászólás van-e a kérelemmel kapcsolatban? 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbia 

következő határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 

formázott: Balra zárt
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____/2014.(IV.14.)sz. határozat 
Tabdi Községi SportegyesületMozgáskorlátozottak Bács-Kiskun 

Megyei Egyesületének Tabdi Csoportja 

támogatási kérelme 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tabdi Községi 

SportegyesületMozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesületének Tabdi Csoportja 

részére pénzbeli támogatást állapít meg az alábbi feltételekkel:   

 

Támogatási cél: Pályázati támogatás önrészének biztosítása, utazási költségek, bírói díj, 

nevezési díj támogatásaRendezvény költségeinek, valamint üzemanyag költség támogatására 

Támogatás összege: 300.00050.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás 

           Ebből: 20.000.- Ft rendezvény támogatására 

            30.000.- Ft üzemanyag költségre 

   

A támogatás kifizetésének határideje: a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül a 

támogatási kérelemben megadott bankszámlára történő utalással 

 

Számadási kötelezettség: A támogatás cél szerint felhasználásáról 2014. december 31. napjáig 

kell elszámolni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. március 25április30. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

2527/2014.(III.13IV.14.)sz. 

határozat 

Tabdi Községi Sportegyesület 

Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun 

Megyei Egyesületének Tabdi 

Csoportja 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun 

Megyei Egyesületének Tabdi Csoportja részére pénzbeli támogatást állapít meg az alábbi 

feltételekkel:   

 

Támogatási cél: Rendezvény költségeinek, valamint üzemanyag költség támogatására 

Támogatás összege: 50.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás 

           Ebből: 20.000.- Ft rendezvény támogatására 

            30.000.- Ft üzemanyag költségre 

   

A támogatás kifizetésének határideje: a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül a 

támogatási kérelemben megadott bankszámlára történő utalással 

formázott: Sorköz:  szimpla
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Számadási kötelezettség: A támogatás cél szerint felhasználásáról 2014. december 31. napjáig 

kell elszámolni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. április 30. 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tabdi Községi Sportegyesület részére 

pénzbeli támogatást állapít meg az alábbi feltételekkel:   

2.  

Tájékoztató a helyi civil szervezetek 2013. évi tevékenységéről  

 

(Az írásban benyújtott tájékoztatók csatolva) 

Fábián Sándor polgármester: Köszönjük az írásos anyagot. Szeretném megkérdezni a 

jelenlévőket, hogy szeretnék-e az írásos tájékoztatójukat kiegészíteni? 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester a következő 

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

____/2014.(IV.14.)sz. határozat 

Tabdi Polgárőr Egyesület támogatási 

kérelme 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tabdi Polgárőr Egyesület részére 

pénzbeli támogatást állapít meg az alábbi feltételekkel:  

 

Támogatási cél: Fejlesztési támogatatáshoz önerő biztosítása, működési kiadások támogatása 

Támogatás összege: 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás 

           Ebből: 243.225.- Ft önerő biztosításához 

            56.775.- Ft működési kiadások támogatásához 

   

A támogatás kifizetésének határideje: a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül a 

támogatási kérelemben megadott bankszámlára történő utalással 

 

Számadási kötelezettség: A támogatás cél szerint felhasználásáról 2014. december 31. napjáig 

kell elszámolni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. április30. 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2014.(IV.14.)sz. határozat 

Tabdi Polgárőr Egyesület támogatási 

kérelme 
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HATÁROZAT  

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tabdi Polgárőr Egyesület részére 

pénzbeli támogatást állapít meg az alábbi feltételekkel:  

 

Támogatási cél: Fejlesztési támogatatáshoz önerő biztosítása, működési kiadások támogatása 

Támogatás összege: 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás 

           Ebből: 243.225.- Ft önerő biztosításához 

            56.775.- Ft működési kiadások támogatásához 

   

A támogatás kifizetésének határideje: a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül a 

támogatási kérelemben megadott bankszámlára történő utalással 

 

Számadási kötelezettség: A támogatás cél szerint felhasználásáról 2014. december 31. napjáig 

kell elszámolni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. április 30. 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Kovács László alpolgármester az alábbi 

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 
Filus Jánosné jegyző: A lakosság részéről esetleg fizetendő hozzájárulás feltételeinek 

jogszabályi hátterének utánanézek. 

3. 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötése 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyag kiosztásra került, remélem mindenki 

megismerte a tartalmát. Az Izsák-Kom Kft-vel 2012. decemberében kötöttünk már szerződést, 

de a jogszabályok szerint új szerződést kell kötni. 

 

Filus Jánosné jegyző: Szerződést az önkormányzat csak olyan céggel köthet, mely megfelel a 

jogszabálynak, vagyis rendelkezik az OHÜ által kiállított minősítő okirattal is. 2014. július 1-

től csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet közszolgáltatást, amely 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal 

rendelkezik. 2012. decemberében a Kft. még nem rendelkezett, ezzel az okirattal, ezért kell új 

szerződést kötnünk. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2014.(IV.14.)sz. határozat 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

 

HATÁROZAT 

formázott: Középre zárt

formázott: Aláhúzás

formázott: Aláhúzás



5 

 

 

1. Tabdi Község Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti közszolgáltatási 

szerződést köt az Izsák Kom Kft-vel (6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.) a hulladék 

gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj 

beszedéséről 2014. április 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra. 

2. Tabdi Község Képviselő-testületének a 65/2012. (XII. 21.) sz. határozata alapján 

megkötött közszolgáltatási szerződés ezen szerződés aláírásával, az aláírás napján 

érvényét veszti. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
29/2014. (IV.14.) sz. határozat melléklete 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

Hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj beszedéséről 

 

Amely létrejött egyrészről az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: IZSÁK-KOM Nonprofit Kft) (6070 Izsák, Vadas dűlő 

0394/6., KÜJ:100436976, KTJ/IPPC: 101640 441,adószám: 12857823-2-03; képviseletében eljár: Rudics 

Ákos ügyvezető), - a továbbiakban: Közszolgáltató– Másrészről Tabdi Község Önkormányzata (6224 

Tabdi, Kossuth L. u. 9.; adószám:15724894-2-03; képviseli: Fábián Sándor polgármester) mint Megbízó – 

a továbbiakban: Önkormányzat – 

 

- az Önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek - között a mai napon az alábbi 

feltételek szerint: 

I. 

Előzmények 

 

1) Tudomásul szolgál, hogy az IZSÁK - KOM Nonprofit Kft. 100 % -ban önkormányzati tulajdonban 

lévő, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, 

amelyet a tulajdonos Önkormányzatok azért hoztak létre, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatást a 

társaságot alapító, illetőleg a társasághoz csatlakozó Önkormányzatok közigazgatási területén 

megszervezze, ellássa és szükség esetén nevében és képviseletében az illetékes hatóságoknál és 

koordináló szervezeteknél eljárjon.  

2) Továbbá tudomásul szolgál, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ( a továbbiakban: 

Ht.) 90.§ (8) bekezdésének figyelembevételével azon közszolgáltatási szerződések, amelyeket a 

minősítési okirat megszerzése előtt kötöttek, csak 2014. június 30 napjáig érvényesek, ezért szükségessé 

vált a települési Önkormányzattal korábban kötött szerződés felülvizsgálata és új szerződés megkötése. 

3) Az IZSÁK - KOM Nonprofit Kft. C/I. minősítéssel rendelkező nonprofit gazdasági társaság. 

4) Tudomásul szolgál továbbá, hogy a település Önkormányzata esetében, a hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátási kötelezettségének teljesítése nem esik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá, mivel az Önkormányzat résztulajdonosa – a többi 

résztulajdonos települési önkormányzat mellett – a közszolgáltatónak. 

5) A Közszolgáltatási szerződés megkötésénél figyelembe vett jogszabályok: 2012. évi CLXXXV. törvény 

a hulladékgazdálkodásról; a 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről; a 438/2012.(XII.29.) Korm. rendelet a 

Formázott: felsorolás és számozás
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közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

végzésének feltételeiről. 

 

A Felek abból a célból, hogy a hulladékkezelési rendszer üzemelése, azaz a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátása minél magasabb színvonalon valósulhasson meg, az alábbi megállapodást kötik: 

II.  

Értelmező rendelkezések 

1) A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékra terjed ki. 

2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a következő hulladék tartozik:  

a) háztartási hulladék, 

b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, 

c) elkülönítetten gyűjtött hulladék, 

d) lomhulladék, 

e) építési- bontási hulladék, 

f) közterületen elhagyott hulladék. 

3.) A 2.) pont szerinti fogalmak értelmezésénél a Ht.2.§ (1) bekezdésében meghatározottak az irányadók. 

III. 

A közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályok 

 

1) A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy: 

 

a. biztosítja az OHÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti követelményeket és a minősítő okirat 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét. 

b. a jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatást folyamatosan és teljes körűen látja el és ezen 

közszolgáltatás teljesítéséhez  szükséges mennyiségű, minőségű  járművet, gépet, eszközt, valamint 

berendezést biztosítja és a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges létszámú és képzettségű szakembert 

alkalmazza,  

c. a közszolgáltatás folyamatos ellátásához, és biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges 

fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat elvégzi.  

d. a tevékenységéről és az alkalmazás tapasztalatairól az Önkormányzatok részére beszámolót készít, és azt 

az Önkormányzatok képviselő testületének november 15. napjáig írásban benyújtja.  

e. biztosítja a jelen szerződésben nevesített közszolgáltatás teljesítésével összefüggő és külön 

jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás teljesítését, és ezen adatokat a saját nyilvántartásában 

kezeli,  

f. biztosítja a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos 

működtetéséhez szükséges feltételeket, 

g. a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert épít ki és 

működtet, 

h. a hulladékbirtokost a közszolgáltatás módjában beálló változásról a helyi lehetőségek 

figyelembevételével és alkalmazásával előzetesen értesíti, 
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i. a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjét külön szabályzatban állapítja meg, és ezen 

szabályzatot az Önkormányzatok számára megküldi, 

j. a hatályos jogszabályok szerint a közszolgáltatás ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási 

tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási, közszolgáltatási és minősítési engedéllyel rendelkezik,  

k. a külön kormányrendeletben meghatározott összegben felelősségbiztosítási szerződést köt. 

2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek középfokú környezetvédelmi 

szakirányú hulladékgazdálkodási létesítmény vezetőjének felsőfokú műszaki vagy felsőfokú 

környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.   

 

3) Közszolgáltató hulladékkal kapcsolatos közvetítői, kereskedelmi tevékenységet nem végezhet. 

4) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül – a Ht. 42. § (5) bekezdésében meghatározottakra 

figyelemmel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék energetikai 

hasznosítását, illetve lerakását végezheti, az általa üzemeltett hulladékkezelő létesítményben, illetve 

hulladéklerakóban. 

IV. 

A Hulladékgyűjtés és szállítás részletes feltételei 

1) A közszolgáltató kötelessége 

- hulladékszállítási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása, mely kötelezettsége teljesítése 

során köteles a hulladékbirtokosok részére biztosítani a szerződés hatálya alá tartozó területen – jelen 

esetben Tabdi község közigazgatási területe- a hulladék, mindenkori jogszabályokban rögzített 

gyakorisággal történő begyűjtését. 

-  az ingatlantulajdonos által szabványos vagy a vegyesen történő hulladékgyűjtés céljára gyártott 

speciális gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítását zárható konténerben vagy a kiporzást és 

kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, illetve az e feltételeket biztosító 

célgéppel, szállítójárművel a környezet veszélyeztetését, szennyezését, illetve károsítását kizáró 

módon elszállítani 

- az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve, külön 

gyűjtőedénybe vagy konténerbe helyezve elszállítani, 

- amennyiben az újrahasznosítható hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, akkor a zsákot olyan 

színnel, jelzéssel vagy felirattal ellátni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a zsák milyen 

hulladékot tartalmaz,  

- ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladék 

hasznosítható összetevőket tartalmaz, a hulladék hasznosítását megelőzően gondoskodni a hulladék 

válogatóműbe történő elszállításáról és a hasznosítható hulladék-összetevők elkülönített gyűjtését 

követő válogatásáról. 

- a közszolgáltató honlapján vagy a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni: 

a.) a közszolgáltatással érintettet területen lévő hulladékgyűjtő pontok és hulladékgyűjtő udvarok 

helyszínéről, nyitva tartásáról, megközelíthetőségéről,  

b.) vegyes, az elkülönítetten gyűjtött és a lomhulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról,  

      módjáról, feltételeiről, különös tekintettel az ünnep és szabadnapok miatti változásokról, 

c.) az elkülönített hulladékgyűjtés és a hulladék hasznosításának céljáról, valamint 

d.) az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről.  
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- biztosítani hogy a tájékoztatót az ingatlantulajdonos a közszolgáltató székhelyén, telephelyén 

térítésmentesen személyesen átvehesse vagy  kérelemre a tájékoztatót elektronikus úton a lakosságot 

az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatban tájékoztatni,  

- az ingatlantulajdonos kérésére az elkülönített hulladékgyűjtés célját, továbbá a hasznosítás 

folyamatát bemutató ismeretterjesztő tájékoztatót készíteni és térítés ellenében postai úton az 

ingatlantulajdonos részére megküldeni, 

- hulladékbegyűjtést a szállítási naptárban meghatározott napokon 6 óra és 22 óra között elvégezni.  

- a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, az úttest szélére kitéve, 

közterületen átvenni. Ha az ingatlan bejárata mellett úttest vagy megközelítési lehetőség nincsen, 

úgy az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest mellett veszi át a hulladékot 

- a hulladék átvételekor, illetve elszállításakor a kiszóródott hulladékot felszedni és elszállítani, 

valamint a területet megtisztítani. 

- a hulladék begyűjtésének megtagadása, ha a hulladék nem az önkormányzati rendeletben 

meghatározott szabványos gyűjtőedényben került átadásra (kivétel a Közszolgáltató által biztosított 

– az eseti többlethulladék, vagy a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló – zsák), továbbá ha 

szemrevételezéssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény vagy hulladékgyűjtő zsák a hulladékkal 

együtt nem gyűjthető, szállítható, ártalmatlanítható (pl. állati vagy más veszélyes hulladék)  vagy 

újrahasznosításra alkalmatlan anyagot tartalmaz.  

- a hulladék begyűjtésének megtagadása, ha a hulladéktartály tartalma betömörített, befagyott, vagy 

nem lakossági eredetű, kommunális jellegű hulladékot tartalmaz. Az ürítés megtagadását csak 

értesítés hátrahagyásával teheti meg. 

- biztosítani, hogy az ingatlantulajdonos a vegyes hulladék gyűjtéséhez legalább 2 különböző 

űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson, a választási lehetőséget az ingatlantulajdonos számára a 

közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke arányos legyen az 

ingatlanon képződő hulladék mennyiségével, figyelembe véve  

a.) a településen képződő vegyes hulladék fajlagos mennyiségét,  

b.) az ingatlant használók számát,  

c.) az ürítési, illetve elszállítási gyakoriságot, valamint  

d.) az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségét, amennyiben az ingatlanon a települési 

hulladékot elkülönítetten gyűjtik.  

-  gondoskodni arról, hogy a közszolgáltató gyűjtőjárművén a szelektív hulladékgyűjtés során munkát 

végző alkalmazottak közül, legalább egy jelenlévő a hulladék átvételére vonatkozó alapfokú 

szakirányú képesítéssel rendelkezzen, 

- az Önkormányzatokkal együttműködve az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel 

(továbbiakban OHÜ) a jogszabályokban előírt szerződést megkötni, 

- évente egy alkalommal biztosítani a lakosság részére a lomhulladék elszállítását.  A lom 

elszállítására kijelölt időszakon belül a lakosok jogosultak az előre egyeztetett időpontban 2 m3 

mennyiségben a nagy darabos lom hulladék elszállítatására.  

2.Az ingatlantulajdonosok kötelezettsége 

- A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni és a szerződést megkötni, 

- A vegyes, továbbá az elkülönítve gyűjthető papír-, fém-, fa-, üveg, műanyag vagy lehetőség szerint 

egyéb fajtájú települési hulladékot az ingatlantulajdonos zárható, szabványos gyűjtőedényben vagy a 

hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjti a további hulladékgazdálkodási 

tevékenységek elvégzése céljából. 
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- Az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül 

tartja, azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el. Nem 

tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése. 

- Az ingatlantulajdonos gondoskodik arról, hogy a települési hulladék közszolgáltatónak történő 

átadása, illetve átvételi helyre, hulladékgyűjtő szigetre, továbbá hulladékgyűjtő udvarba történő 

elszállítása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, illetve károsítását, valamint a 

hulladék kiszóródását kizáró módon történjen. 

V. 

Az Izsáki Regionális Hulladéklerakó üzemeltetése és a vegyesen gyűjtött hulladék ártalmatlanítása 

az izsáki regionális hulladéklerakóban 

 A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei: 

1) Közszolgáltató köteles  

- az Önkormányzatok rendeletében kihirdetett ártalmatlanítási díjon - az Izsák, Vadas dűlő, 0394/6 

hrsz –on létesült hulladéklerakóba átvenni a településen keletkező és az IPPC engedélyében 

megadott típusú vegyesen gyűjtött hulladékot,  

- a hulladékot a kihirdetett munkaidőben, munkanapokon, nyáron 06- 18 óra, télen 06- 17 óra és 

szombaton 06- 16 óra között  

-  a beszállító adatait, úgymint név, lakhely, stb., a beszállított hulladék mennyiségét, fajtáját és a 

beszállítás időpontját nyilvántartani és a külön jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási 

kötelezettségét teljesíteni, 

- a hulladék átvételét megtagadni, amennyiben az IPPC engedélyben szereplő hulladéktípusoktól 

eltérő hulladékot tartalmaz. 

 A hulladék szakszerű kezeléséért a Közszolgáltató vállalja a felelősséget.  

 Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei: 

1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hulladéklerakóba beszállító, lakosság 

kötelezettségeit hulladékgazdálkodási rendelet mellékletében a következők szerint szabályozza  

-  a hulladék megvizsgálásakor köteles együttműködni a beléptető és felügyelő személyzettel, köteles 

segíteni azok munkáját (különös tekintettel a reprezentatív mintavételre). A megtévesztő, a hamis, 

továbbá a később valótlannak bizonyult adatokért, illetve az ebből eredő károkért teljes felelősséget 

vállal. 

-  kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a hulladéktelepre való beléptetésre, a telepen való mozgásra 

és munkavégzésre vonatkozó előírásokat. 

- tudomásul veszi, hogy a hulladék leürítése csak a telepmester által meghatározott helyre történhet, 

- köteles betartani a hulladéklerakó területén érvényes tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásokat. 

 

VI. 

 

Önkormányzat kötelezettségei 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy: 

- a jelen szerződésben nevesített közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató 

számára szükséges információkat haladéktalanul megadja.  A közszolgáltatással összefüggő 
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személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat az egyes Önkormányzatok rendeletben 

határozzák meg. 

- a jelen szerződés megkötését követően a szerződés időtartama alatt más hulladékszállítóval 

szerződést nem kötnek.  

- A Ht. 35.§-a szerinti tartalommal megalkotott önkormányzati rendeletben a Közszolgáltatót, mint a 

hulladékkezelést kizárólagosan végző Közszolgáltatót a jelen közszolgáltatási szerződés alapján 

külön nevesítik legkésőbb 2014. június 30- ig. 

- elősegíti a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal és a közszolgáltatás 

körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek összehangolását 

 

VII. 

 

A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei 

 

1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzéséért a hulladékbirtokosok felé az érvényben lévő 

      jogszabályoknak megfelelően, a települési szilárd hulladékkezelési díjáról szóló Kormány rendeletben  

      megállapított mértékű díjat jogosult számlázni.  

2) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A díj  

3)       megállapítása az ÁFA nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik 

4) A hulladékkezelési közszolgáltatás díja magában foglalja a szállítási naptárban meghatározott napokon 

történő maradék hulladék gyűjtését és elszállítását, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést és a 

begyűjtött újrahasznosítható hulladékok előkezelőhöz vagy hasznosítóhoz szállításának, előkezelésének 

a házhoz menő lomtalanításnak és a hulladék ártalmatlanításának költségét. 

5) A Hulladékkezelési közszolgáltatás díjat a hulladékbirtokosoktól a Közszolgáltató a saját nevében és 

számlájára köteles és jogosult beszedni  

6) A hulladékszállítási díjfizetési időszak megegyezik a naptári évvel.  

7) A települési Önkormányzat a közszolgáltatás finanszírozásában nem vállal szerepet.  

8) A kiszámlázott, de a hulladékbirtokos által meg nem fizetett díjhátralék behajtásáról az illetékes NAV a 

jogszabályok szerint gondoskodik. 

 

VIII. 

A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE, A SZERZŐDÉSSZEGÉS SZANKCIÓI 

 

1. A jelen szerződés 2014. április 1-jén lép hatályba. 

2. A jelen szerződést a Felek 2020. december 31-ig terjedő határozott időre kötik. 

3. Az Önkormányzat a jelen szerződést  a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felmondási okokon 

túlmenően felmondhatja, ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére 

vonatkozó jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette és a 

jogsértés tényét bíróság vagy más hatóság jogerősen megállapította és a szerződésben megállapított  

kötelezettségét a Közszolgáltató neki felróható módon súlyosan megsértette. 

4. A Közszolgáltató a jelen szerződést akkor mondhatja fel, ha az Önkormányzat a jelen szerződésben 

meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a 

Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a jelen szerződésben meghatározott közszolgáltatás 

teljesítését 

5. A jelen szerződés felmondási ideje 6 hónap. A felmondási idő alatt a közszolgáltató  

      hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 

6. A fent meghatározott eseteken kívül a szerződés a határozott idő lejárta előtt nem mondható fel.  
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IX. 

 

Záró rendelkezések 

 

1) Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy jogszabályba ütközik, és ezt 

bíróság jogerős ítélete megállapítja, úgy a Felek ezt a rendelkezést a vonatkozó rendelkezéssel elérni 

kívánt szerződéses cél megvalósítására leginkább alkalmas, érvényes és jogszabályba nem ütköző 

írásbeli rendelkezéssel kötelesek pótolni a döntés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. Ez a 

kötelezettség nem terheli a feleket, ha a bíróság által érvénytelennek nyilvánított szerződéses rendelkezés 

nélkül valamelyik fél a szerződést nem kötötte volna meg. A szerződés esetleges módosításáig a Felek a 

még módosításra nem került szabályozást tekintik irányadónak.   

  

2) A felek a szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a szerződés 

rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot hozzájárulást stb. a másik fél 

felkérése esetén haladéktalanul megadni. A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a 

jognyilatkozat írásba foglalása szükséges. 

 

3) A jelen szerződés rendelkezéseit érvényesen, csak mindkét fél cégszerű aláírásával ellátott 

megállapodással lehet módosítani 

 

4) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Ht. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak.  

 

5) A Felek a jelen szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. 

Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a Felek jelen megállapodásból származó 

bármilyen vitájuk elintézésére a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

6) Felek között korábban- 2012. december 19. napján - megkötött Közszolgáltatási szerződés, ezen 

szerződés aláírásával, az aláírás napján érvényét veszti. 

 

7) A jelen szerződésből a Felek 4 példányt készítettek, melyből a Feleket 2-2 példány illeti meg.  

 

8) A jelen szerződést aláírók kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt jognyilatkozatuk érvényességéhez 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ___/2014.(    ) számú határozatával a hozzájárulását  

megadta.  

 

Izsák, 2014. április 

 

 

 IZSÁK-KOM Nonprofit Kft.     ……………………………

 Rudics Ákos     

 ügyvezető       polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

Bagócsi Károly 

FB elnök   
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

            polgármester     

    jegyző


