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32.104-3/2018. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi  

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
2018. december 5-én 11.00 órakor megtartott üléséről 

 
Helyszín:  Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

       I. emelet 2. 
 
Jelen lévő tagok: Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét Megyei Jogú Város 

alpolgármestere, 
   Nagyné Balogh Csilla, Fülöpháza község polgármestere, 

Basky András, Lajosmizse város polgármestere, 
Tóth János, Tiszakécske város polgármestere,  
Lesi Árpád, Kunszentmiklós város polgármestere,  
Takáts László, Cegléd város polgármestere, 
Dorner Gábor, Nagykáta város polgármestere,  
Bencze István, Dömsöd nagyközség polgármestere, valamint 
Vincze József, Alsónémedi nagyközség polgármestere (9 fő) 

 
Távol lévő tagok:  Kalmár Pál, Solt város polgármestere, 

Kovács Ferenc, Tápiószele város polgármestere,  
Dr. Zsombok László, Monor város polgármestere, valamint 
Szöllősi Ferenc Attila, Pécel város polgármestere (4 fő) 

 
Jelen vannak továbbá:   

Agatics Roland, Illés Csaba és Varga Katalin,  
a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről,   

  Gál Zsolt, Ecser nagyközség polgármestere, valamint 
  Csongor Attila, a Városgazdasági Kft. ügyvezetője 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: 
Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője, 
Dr. Orbánné Veres Ildikó, a Képviselőtestületi Osztály vezetője,  
valamint László Anita, a Képviselőtestületi Osztály munkatársa. 

 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Köszönti a jelenlévőket. 
Felkéri a tagokat, hogy a szavazáshoz használandó táblákat emeljék fel, amely 
alapján összesíteni lehet a jelenlévő tagok szavazatait a határozatképesség 
megállapítása érdekében.  
 
Megállapítja, hogy a társulási tanács 13 tagjából az ülés elején 9 tag van jelen, azaz 
420.740 szavazattal rendelkeznek, így a társulási tanács ülése határozatképes. 
 



2 
 

Jegyzőkönyv a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsa 2018. december 5-én 11.00 órakor megtartott üléséről 

 

Bejelenti, hogy a napirend elfogadása következik.  
A kiküldött írásos meghívóhoz jelzi, hogy Vincze József, Alsónémedi polgármestere 
írásban kérte a mai ülésen napirendre venni „A hulladékszállítás finanszírozási 
problémái” tárgyú napirendet, amelynek napirendre vételéről szavazni fog a társulási 
tanács. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi javaslathoz további hozzászólás, módosító javaslat 
nincs. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet „A hulladékszállítás finanszírozási problémái” tárgyú 
napirend felvételével 2. napirendként. 
 
(Szavazáskor a társulási tanács 9 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a társulási tanács jelenlévő tagjainak egyhangú 
szavazatával, azaz 420.740 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
napirend felvételét támogatta.  
 
Megkérdezi, ki ért egyet a módosított napirenddel. 
 
(Határozathozatalkor a társulási tanács 9 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a társulási tanács jelenlévő tagjainak egyhangú 
szavazatával, azaz 420.740 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendet elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának  
22/2018. (XII.5.) határozata 
Az ülés napirendje 
 
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa a 2018. december 5-ei ülés napirendjét a meghívó 
szerint fogadja el az alábbi módosítással: 
 

 2-es sorszámú napirendként felveszi napirendre „A hulladékszállítás 
finanszírozási problémái” tárgyú napirendet. 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának elnöke 
2.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának tagjai 
3.) Dr. Orbán Csaba, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Városüzemeltetési Osztályának vezetője 
 
 

* * * 
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EZT KÖVETŐEN AZ ÜLÉS NAPIRENDJE AZ ALÁBBI: 

 
1.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés megkötése a társulás egyes    
     településeire 
     Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök 
 
2.) A hulladékszállítás finanszírozási problémái 

 
* * * 

 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Jelzi, hogy jegyzőkönyv hitelesítőt is választani kell. Miután nem jelezte senki, hogy 
szeretne hitelesítő lenni, ezért megkérdezi, hogy Tóth János, Tiszakécske 
polgármestere vállalja-e ezt a feladatot. 
 
Tóth János:  
Jelzi, hogy vállalja.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Megkérdezi, ki ért egyet Tóth János, Tiszakécske polgármesterének jegyzőkönyv 
hitelesítőként történő megválasztásával. 
 
(Határozathozatalkor a társulási tanács 9 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a társulási tanács jelenlévő tagjainak egyhangú 
szavazatával, azaz 420.740 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának  
23/2018. (XII.5.) határozata 
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének 
megválasztása 
 
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa a társulási tanács 2018. december 5-ei ülése 
jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta:  
 

Tóth Jánost, Tiszakécske polgármesterét. 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának elnöke 
2.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának tagjai 
3.) Dr. Orbán Csaba, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Városüzemeltetési Osztályának vezetője 

 
* * * 
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1.) NAPIRENDI PONT  
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés megkötése a társulás egyes    
településeire 
Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök 
 
 
Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője: 
A társuláshoz tartozó települések közül több esetében a korábban megkötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések 2018. december 31-én lejárnak. 
Egy olyan általános szerződés tervezetet és felhatalmazást tartalmaz az 
előterjesztés az elnök részére, amely a fenti településeken túl a közbeszerzési 
eljárás eredményéig más településeken is lejáró közszolgáltatási szerződések 
esetében is alkalmas lesz. Annak érdekében, hogy ne kelljen újra és újra behozni a 
társulási tanács elé a tervezetet, ezért került ilyen formában a társulás elé. Korábban 
erre már volt példa, legutóbb Kocsér, korábban pedig Városföld és Nyárlőrinc 
esetében. A kiindulási alap a már elfogadott szerződés minta volt, de érkeztek 
módosítási javaslatok is írásban. 
 
A szerződés tervezet IV/6. pontjában arról van szó, hogy a megrendelő és a 
közszolgáltató között az önkormányzati rendeletek módosítása esetén egy 
konzultációt ír elő a szerződés.  
1. Megrendelő tájékoztatni köteles a Közszolgáltatót az önkormányzati rendeletnek a 
szolgáltatást érintő lényeges módosításairól. Amennyiben a módosítás a szolgáltatás 
elvégzését az eddigiekhez képest a Közszolgáltatóra nézve terhesebbé tenné, úgy 
Felek kötelesek egymással egyeztetést kezdeményezni. Az egyeztetés 
eredménytelensége esetén a közszolgáltatót felmondási jog illeti meg. A felmondási 
idő ebben az esetben sem lehet 1 hónapnál rövidebb.   
 
Ehhez képest az alábbira módosulna ez a pont: 
„1. Megrendelő tájékoztatni köteles a Közszolgáltatót az önkormányzati rendeletnek 
a szolgáltatást érintő lényeges módosításairól. A módosítás tervezetéről Felek 
kötelesek egymással egyeztetést kezdeményezni. Amennyiben a módosítás a 
szolgáltatás elvégzését az eddigiekhez képest a Közszolgáltatóra nézve terhesebbé 
tenné és az egyeztetés alapján a közszolgáltató azt nem tudja vállalni, a 
közszolgáltatót felmondási jog illeti meg. A felmondási idő ebben az esetben sem 
lehet 1 hónapnál rövidebb.„ 
 
A szerződés tervezet V/7. pontjának szövege 
Felek megállapítják, hogy a hulladékgyűjtéshez szükséges szabványos edényzet az 
ingatlanhasználók számára biztosítva van. 
az alábbira módosulna: 
„Felek megállapítják, hogy a hulladékgyűjtéshez szükséges szabványos edényzettel 
az ingatlantulajdonosok rendelkeznek.” 
 
Ez nyilván nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az ingatlantulajdonosnak saját 
magának van ilyen hulladékgyűjtő edényzete.  
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A szerződés tervezet V/13. pontjába Albertirsa város kezdeményezésére épülne be 
az alábbi mondat: 
„A közszolgáltató az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett az önkormányzat 
és a Megrendelő részére a beérkezett fogyasztói panaszok kezeléséről 
negyedévente írásbeli tájékoztatást ad.” 
 
A szerződés tervezet VIII. fejezete kiegészülne az alábbi 4. és 5. ponttal az 
adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggésben: 
„4. A jelen szerződésben foglalat személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés 
jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
a) pontja alapján az érintett – jelen szerződésbe foglalt – önkéntes hozzájárulása. 
 
5. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen okiratban rögzített adatokat az irat 
megőrzésével, az okirat keltétől számított 8 évig a Megbízó kezelni köteles a 2000. 
évi C. törvény szerinti számviteli alapbizonylatok kötelező megőrzése érdekében.”  
 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Felvállalja az elhangzott módosításokat. 
 
Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője: 
A közszolgáltató által beterjesztett módosítás a zöldhulladék gyűjtésére vonatkozik 
és a szerződés tervezet V/3. b) pontját módosítaná az alábbiak szerint: 
 
A zöldhulladék gyűjtését közszolgáltató az alábbiak szerint biztosítja: 
 a) Január hónapban végzi a kihelyezett fenyőfák gyűjtését és szállítását.  
b) Április 1- november 30 között kéthetenkénti rendszerességgel gyűjti be a 
zöldhulladékot. 
„b) Január 1. - december 31. között a közszolgáltató havonkénti rendszerességgel 
alkalmanként 2 db, a közszolgáltató által biztosított, lebomló, zöld színű zsákban 
gyűjtött zöldhulladékot szállít el.” 
 
Takáts László: 
Megkérdezi, hogy a IV/6. ponttal kapcsolatban mi szerepel a hulladékról szóló 
törvényben? A törvényben előírt vállalás ugyanis a minimum, annál kevesebb ne 
legyen. 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Törvényt nem lehet módosítani szerződéssel, nem lehet tehát a törvénnyel 
ellentétes.  
 
Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője: 
A vegyes rendelkezések között is szerepel, hogy nemcsak a hulladékról szóló 
törvényt veszi figyelembe a szerződés, hanem általában az ágazati jogszabályokat 
is. Tehát minden olyan jogszabályt, amely a hulladékgazdálkodásra nézve kötelező, 
azt a szerződés alapján be kell tartani. Az utolsó előtti bekezdés utal a Ptk.-ra, a 
hulladékról szóló törvényre, illetve a további ágazati jogszabályokra is. 
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Vincze József: 
Az V/7. ponttal kapcsolatban emlékezete szerint a hulladékról szóló törvény úgy szól, 
hogy saját hulladékgyűjtő edényzete van a lakosnak, vagy pedig a szolgáltatótól 
bérelhet. Alsónémedin ugyan nagyrészt saját hulladékgyűjtő edények vannak, de 
máshol nehogy probléma legyen, mivel az nincs benne a tervezetben, hogy szükség 
esetén a szolgáltatónak kell bérbe adnia.  
 
Agatics Roland, a DTKH Kft. ügyvezetője: 
Több település van, ahol nincs saját edényzet, ott majd bérbe adják ezeket a 
lakosoknak. Ezzel ki lehetne tehát egészíteni a tervezetet. 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Ha ez összhangban van a jogszabályokkal, akkor felvállalja ezt a kiegészítést is az 
V/7. ponthoz: 
„Felek megállapítják, hogy a hulladékgyűjtéshez szükséges szabványos, saját 
tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt edényzettel az ingatlantulajdonosok 
rendelkeznek.” 
 
Agatics Roland, a DTKH Kft. ügyvezetője: 
Az V/3. pont módosításával kapcsolatban elmondja, hogy így a kapacitások 
megfelelően vannak lekötve. Hangsúlyozza, hogy azokon a településeken, ahol most 
megkötésre kerül a szerződés, ott havi egyszer van gyűjtés. A módosítási javaslattal 
összhangban történik tehát már ezeken a településeken a gyűjtés 1 éve. A havi 1 
alkalmat tehát megtartaná, mert a kéthetenkénti gyűjtésre nincs felkészülve a 
szolgáltató és nem is biztos, hogy lenne értelme januártól decemberig a 
kéthetenkénti gyűjtésnek. A szövegben történő módosítás arról szól, hogy január 1. - 
december 31. között havi egyszer történjen meg a zöldhulladék gyűjtése. Januárban 
már gyűjteni kell a lebontott karácsonyfákat, márciustól pedig indul a zöldhulladék.  
 
Bencze István: 
Kizárólag a közszolgáltató által biztosított zsákban lehet kihelyezni a hulladékot? Ezt 
is bele kellene írni a szerződésbe, hiszen egyéb zsákokban is kihelyeznek zöld 
hulladékot. 
 
Agatics Roland, a DTKH Kft. ügyvezetője: 
Bele lehet írni ezt is.  
 
Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője: 
Ismételten felolvassa az V/3. pontot. 
„b) Január 1. - december 31. között a közszolgáltató havonkénti rendszerességgel 
alkalmanként 2 db, a közszolgáltató által biztosított, lebomló, zöld színű zsákban 
gyűjtött zöldhulladékot szállít el.” 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Véleménye szerint ebbe nem fér bele a kizárólag szó, hiszen most is egyértelműen 
benne van. 
 
Bencze István: 
Mi történik akkor, ha valaki 4 zsákot szeretne kitenni a háza elé zöldhulladékkal 
telirakva? 
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Agatics Roland, a DTKH Kft. ügyvezetője: 
2 zsákot kap ingyen az ingatlantulajdonos, 2 zsákot pedig vásárolhat hozzá és mind 
a 4 db-ot el fogják szállítani.  
 
Bencze István: 
Ismét hangsúlyozza, hogy van más lebomló zsák is. Ezért véleménye szerint le 
kellene írni valahova, hogy a plusz zsákok csak a szolgáltatótól származhatnak.  
 
Agatics Roland, a DTKH Kft. ügyvezetője: 
A közszolgáltató szállítási alkalmanként ingatlanonként ingyenesen 2 db zöld színű, 
a közszolgáltató emblémájával ellátott lebomló műanyag zsákot biztosít. 
 
Basky András:  
Véleménye szerint legyen benne a szerződésben, hogy plusz zsákot vásárolhatnak a 
lakosok. 2 db zsákot kapnak ingyen, de több zöldhulladékot is ki lehet helyezni a 
megvásárolt zsákokban, de csak 2 db üres zsákot kap majd vissza a lakos az 
elszállításkor. Ezt fontos tisztázni, mert náluk is felmerült ez közmeghallgatáson. A 
lakosokat erről tájékoztatni kellene és érdemes lenne évente kiküldeni erről a 
tájékoztatót a lakosoknak. 
 
Agatics Roland, a DTKH Kft. ügyvezetője: 
Decemberben ki fog küldeni a szolgáltató a lakosoknak egy tájékoztatót arról, hogy 
2019. január 1-től hogyan történik a gyűjtés.  
 
Dorner Gábor: 
Jelenleg mennyi településen van 2 hetente zöldhulladék szállítás? Nagykátán 
biztosan felháborodás lesz abból, ha kevesebbszer viszik el, mint eddig. 
 
Agatics Roland, a DTKH Kft. ügyvezetője: 
5-6 településen van kéthetente szállítás, de most még minden ugyanabban a 
rendben fog menni, ahogy az elmúlt 1 évben. 
 
Vincze József: 
Ez a tervezet azokra a településekre vonatkozik, ahol lejár a szerződés. Amikor ki 
lesz írva a közbeszerzés az egész szolgáltatóra, akkor kell egységes, vagy közel 
azonos szolgáltatást elérni minden településen.  
Ő is ellene van a zöldhulladék elszállításának, de nagy igény van rá. Véleménye 
szerint nyáron meg kell majd vizsgálni, hogy kéthetente vigyék el a zöldhulladékot, 
mert belerohad a hulladék a zsákba 1 hónap alatt.  
Javasolja, hogy most fogadja el a testület a havi 1 szállítást, túl azon, hogy marad a 
havi 2 szállítás is azokon a településeken, ahol most nem jár le a szerződés és ez 
addig szól, amíg a közbeszerzési eljárás le nem lesz zárva. Ismert ugyanis, hogy a 
szolgáltató nehéz helyzetben van, de amikor kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás a 
szolgáltató kiválasztásával kapcsolatban, akkor vizsgálják majd meg, hogy nyáron 
havi kétszer vigyék el a zöldhulladékot. Tudomásul kell venni, hogy olyan 
kötelezettséget nem szeretnének most  - bár jó lenne – a szolgáltatóra terhelni, 
amelyért többletfinanszírozás nem jár és ezáltal egy nehéz helyzetben lévő 
szolgáltatót még nehezebb helyzetbe hozni. 
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Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Ezt meg fogják a későbbiekben vitatni. 
 
Takáts László: 
Ő sem érti, hogy miért szállíttatják el a zöldhulladékot a lakosok, de ősszel 
kezelhetetlen a helyzet a szolgáltató részéről is. Van ugyanis, ahol 30 teli zsákot 
tesznek ki egyszerre egy-egy ház elé. Azt javasolja, hogy lombhullás idején legyen 
majd lehetőség beszállítani a lakosoknak is a zöldhulladékot, természetesen 
megszabva, hogy mit tehetnek a zsákba. Ezen a lehetőségen is gondolkodni kellene 
majd.  
Cegléden sokan kiteszik az utcára zsákban a zöldhulladékot, de amire elviszik, 
addigra kiszakad a zsák és ott marad a közterületen a hulladék. A lomb miatt 
októberben és novemberben kevés lesz a havi 1 szállítás és a 2 db zsák is kevés 
ekkor.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Ez is a jövő év vitája lesz. 
 
Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője: 
Az V/7. pont jelenleg is tartalmazza a többletzsákot. „A többlet hulladékgyűjtésre 
megfelelő hulladékgyűjtő zsák beszerezhetőségét a Közszolgáltató utólagos 
díjfizetés ellenében átadás-átvételi jegyzőkönyvvel biztosítja.” 
 
Vincze József: 
Ez így jó is. Az ügyfélszolgálaton meg lehet venni a plusz zsákot és utána ezt 
kiszámlázzák az adott lakosnak. 
Az ingyenes zsákok lakosokhoz való eljuttatásával kapcsolatban is megoldás 
kellene. Jelenleg akkor kapnak új üres zsákot, amikor elviszi a szolgáltató a telit. Ez 
sokszor problémát okoz, mert volt olyan, hogy valaki összegyűjtötte a kitett új üres 
zsákokat a településen.  
Alsónémedin próbálták azt bevezetni, hogy év elején egyszerre fel tudják venni a 
lakosok az 1 évre adható zsákokat, amivel úgy gazdálkodnak, ahogy akarnak. Így az 
ingyenes emblémás zsákból kitehetnek akár 5 teli zsákot is egyszerre, de ezen túl 
kizárólag a szolgáltatótól vásárolt zsákban gyűjthetnek.  
Erre kell tehát megoldást találni és minimum 5 zsák kihelyezését és elszállítását 
lehetővé kellene tenni a szolgáltató emblémájával ellátott zsákban.  
 
Agatics Roland, a DTKH Kft. ügyvezetője: 
Az lenne a legjobb a szolgáltatónak is, ha nem a hulladékgyűjtők szórnák ki az üres 
zsákokat az ingatlanokba, hanem egyben ki lehetne adni a teljes mennyiséget az év 
elején. Az a probléma ezzel, hogy nagy postaköltséget jelentene. 
 
Vincze József: 
Most viszont reklamálnak a lakosok, hogy nem kapták vissza a 2 db ingyenes zsákot, 
mert például nem volt otthon, amikor otthagyták neki és valaki más elvitte. Erre 
megoldást kell majd találni.  
 
Bencze István: 
Azzal az ingatlan tulajdonossal mi lesz, aki eddig nem kapott ingyenes zsákot, de 
majd akar? 
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Varga Katalin, a DTKH Kft. ügyfélszolgálati vezetője:  
Az ingatlantulajdonos kapni fog az ügyfélszolgálaton 2 db zsákot ingyen.  
 
Basky András: 
Mikor kezdi majd a szolgáltató a kidobott fenyőfák begyűjtését? 
 
Agatics Roland, a DTKH Kft. ügyvezetője: 
Vízkereszt után.  
 
Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az elhangzottak alapján az alábbi lenne a kiegészített 
módosító javaslat a szerződés tervezet V/3. b) pontjához: 
Január 1. - december 31. között a közszolgáltató havonkénti rendszerességgel 
alkalmanként 2 db, a közszolgáltató által biztosított, emblémával ellátott, lebomló, 
zöld színű zsákban gyűjtött zöldhulladékot szállít el. 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás és módosítási javaslat nem hangzott 
el. Megkérdezi, ki ért egyet a szerződés tervezet V/3. b) pontjához tett módosító 
javaslattal. 
 
(Szavazáskor a társulási tanács 9 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a társulási tanács jelenlévő tagjainak egyhangú 
szavazatával, azaz 420.740 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet a módosított határozat-tervezettel. 
 
(Határozathozatalkor a társulási tanács 9 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a társulási tanács jelenlévő tagjainak egyhangú 
szavazatával, azaz 420.740 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának  
24/2018. (XII.5.) határozata 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés megkötése  
 
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa Dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök előterjesztését 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Társulási Tanács a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződések tervezetét az ülésen elhangzott módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt tartalommal – a határozat melléklete szerint - 
elfogadja és felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás elnököt az érintett 
önkormányzatok tekintetében a közszolgáltatási szerződések aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök  
 
A határozatról értesülnek: 
1.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának elnöke 
2.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának tagjai 
3.) Dr. Orbán Csaba, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Városüzemeltetési Osztályának vezetője 
 
 

A 24/2018. (XII.5.) Tt. határozat melléklete 
 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 

Duna- Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér l.  

PIR azonosító (törzskönyvi nyilvántartási szám): 838256 

Statisztikai szám: 15838258-8411-327-03 

Adószám: 15838258-2-03 

képviseli: Dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök 

mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő   

másrészről az:   

DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(korábbi nevén: „ÖKOVÍZ” Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) 

Székhelye: …..  6000 Kecskemét, Kisfái 248  0737/12 hrsz 

Cégjegyzék száma: . 03-09-131340 

Statisztikai számjel: . 12564392-3811-572-03 

KÜJ azonosító:  . 100 279 742 

KTJ: .,  100511517 

Megfelelősségi vélemény: .,  OKHT KP/17267-5/2018 

Minősítési engedély: ., PE/KTFO/01477-5-2018   

meghosszabbítása: .. 

Adószám: . 12564392-2-03 

képviseli: Agatics Roland ügyvezető  

mint Közszolgáltató,  a továbbiakban: Közszolgáltató),  

között alulírott napon, és helyen az alábbiak szerint. 

 

 
ELŐZMÉNYEK 

 
1) A Felek rögzítik, hogy a Duna-Tisza közi régió 101 önkormányzatára kiterjedően működik  

a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (a 

továbbiakban: Társulás), amely társulás Társulási Megállapodását a Felek megismerték. A 

Társulási Megállapodás V.5.c) pontja alapján a Társulás szervezi meg a tag 

önkormányzatok területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 

2) Felek megállapítják, hogy …………………. Önkormányzata Képviselőtestületének a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
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……….. önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat hulladékgazdálkodási 

feladatait a társulási megállapodásban foglaltak szerint a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás látja el. 

3) Felek megállapítják, hogy az 1) pontban említett önkormányzat a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok ellátására az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és 

Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közszolgáltatási 

szerződést kötött, amely szerződés hatálya 2018. december 31-én megszűnik. 

4) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 33. § (2) bekezdése 

alapján a Társulás, mint a tag önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak 

gyakorlója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást tervez 

lefolytatni. 

5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás 

eredményes lezárásáig, annak érdekében, hogy a Megrendelő a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat ellátási 

kötelezettségének, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eleget tegyen a kötelezően ellátandó 

közszolgáltatás szervezésére, fenntartására vonatkozó kötelezettségének, szerződő felek az 

alábbi határozott idejű szerződést kötik. 

 
I. A szerződés tárgya 

 

1.1. A Megrendelő megrendeli a Közszolgáltatótól ……………. Önkormányzata (a 

továbbiakban: önkormányzat)  közigazgatási területén keletkező, az 

ingatlantulajdonosoktól, intézményektől származó települési szilárd, valamint a szelektíven 

gyűjtött csomagolási, zöld- és lombhulladék gyűjtését, elszállítását, ártalmatlanítását és a 

település közterületein Közszolgáltató által elhelyezett üveg gyűjtőszigetek működtetését a 

közszolgáltatás keretében, a környezetvédelmi előírások megtartása mellett (fentiek a 

továbbiakban együttesen közszolgáltatás).  

 

1.2. A Közszolgáltató vállalja az 1.1 pontban körülírt feladatok elvégzését a környezetvédelmi 

előírások megtartása mellett. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási tevékenységet a 

települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló hatályos 

jogszabályok szerint, továbbá ………………. Önkormányzata Képviselőtestületének a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

…………. önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) alapján helyi 

kötelező közszolgáltatásként végzi. Az önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségeket 

felek jelen szerződéses jogviszonyban magukra nézve jelen szerződéses jogviszonyban 

teljesítendő kötelezettségként ismerik el. 

1.3. A Közszolgáltató tevékenysége közszolgáltatásnak minősül, melynek igénybevétele a Ht. 

2. § (1) bekezdés 27. pontja és 38. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet szerinti 

helyi közszolgáltatással ellátott területen az ingatlan tulajdonosára, használójára, 

haszonélvezőjére, bérlőjére nézve kötelező. 

 

2.1. A Közszolgáltató az 1.1 pont szerinti közszolgáltatást elsődlegesen saját maga köteles 

végezni, azonban teljesítési segédet is igénybe vehet. A közreműködő vagy a teljesítési segéd 

által végzett tevékenységért a Közszolgáltató úgy felel, mintha azt saját maga látta volna el. 
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II. A szerződés időbeli hatálya 

 

Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik, 2018. május 1. napján 

lép hatályba és legkésőbb a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására kiírandó 

közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének 

napjáig tart.  

 

III. A szerződés területi hatálya 

 
A közszolgáltatási tevékenységgel érintett terület ……………… közigazgatási területe. 

 

IV. A Megrendelő kötelezettségei: 

 

2. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges 

információk szolgáltatása. 

 

3. A közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 

tevékenységek összehangolásának elősegítése. 

 

4. A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése. 

 

5. A települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 

ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölése. 

 

6. A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása. 

 

A felek megállapítják, hogy a jelen szerződéssel érintett település térképét és az érintett 

ingatlantulajdonosok címjegyzéke jelen szerződés megkötésekor a közszolgáltató 

rendelkezésére áll. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a címjegyzékben 

bekövetkezett változásokat, az önkormányzat erről szóló tájékoztatását követően 

haladéktalanul közli a közszolgáltatóval. A fele megállapítják, hogy az önkormányzat az 1.2. 

pontban hivatkozott önkormányzati rendeletében kötelezővé tette a hulladékkezelési 

közszolgáltatással ellátott területen található ingatlan birtokosa (tulajdonosa, használója, 

bérlője) számára a közszolgáltatáshoz való csatlakozást, annak igénybevételét. 

 

7. Megrendelő tájékoztatni köteles a Közszolgáltatót az önkormányzati rendeletnek a 

szolgáltatást érintő lényeges módosításairól. A módosítás tervezetéről Felek kötelesek 

egymással egyeztetést kezdeményezni. Amennyiben a módosítás a szolgáltatás elvégzését 

az eddigiekhez képest a Közszolgáltatóra nézve terhesebbé tenné és az egyeztetés alapján 

a közszolgáltató azt nem tudja vállalni, a közszolgáltatót felmondási jog illeti meg. A 

felmondási idő ebben az esetben sem lehet 1 hónapnál rövidebb.   

 

V. A Közszolgáltató kötelezettségei: 

 

1. Közszolgáltató köteles …………………. Önkormányzata közszolgáltatással ellátott 

területén az ingatlantulajdonosok által közterületre szabvány gyűjtőedényekben, illetve a 

gyűjtőedény mellé kihelyezett, a szolgáltatótól átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átvett, 

emblémával ellátott többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsákokban) kihelyezett háztartási 

hulladékot, valamint háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot – intézményenként, illetve 
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gazdálkodó egységenként – kötött egyedi és a jelen szerződés alapján begyűjteni és 

ártalmatlanító, vagy kezelő telepre elszállítani. A begyűjtés a ………………….  

Önkormányzatával egyeztetett napon történik, függetlenül attól, hogy a begyűjtési nap 

ünnepnapra esik vagy sem. Felek a hulladék begyűjtésre és elszállításra vonatkozó 

szolgáltatás gyakoriságának kialakításakor tekintettel voltak a a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet szabályaira. 

 

A közszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben …………………. Önkormányzata 

kapcsolattartója: 

 

………………………………………… 

 

2. Közszolgáltató végzi az elkülönítetten gyűjtött hulladék egyes összetevőinek 

(műanyag, papír és fém csomagolási hulladék) más összetevőktől elkülönített, begyűjtését és 

elszállítását. Ennek keretében köteles minden legalább kéthetente járatot biztosítani az 

ingatlantulajdonosok részére.  

 

3. A zöldhulladék gyűjtését közszolgáltató az alábbiak szerint biztosítja: 

a.) Január hónapban végzi a kihelyezett fenyőfák gyűjtését és szállítását.  

b.) Január 1- december 31 között a közszolgáltató havonkénti rendszerességgel 

alkalmanként 2 db, a közszolgáltató által biztosított, emblémával ellátott, 

lebomló, zöld színű zsákban gyűjtött zöldhulladékot szállít el. 

 

4. A lomhulladékok gyűjtését évente egy alkalommal házhoz menő gyűjtési formában 

végzi a közszolgáltató, az ingatlanhasználóval egyedileg előre egyeztetett időpontban. 

 

5. A szállítási naptár helyben szokásos módon történő meghirdetése a Közszolgáltató 

feladata. 

 

6. Amennyiben a Közszolgáltató a heti szolgáltatási napon a közszolgáltatást elvégezni 

nem tudja (pl. gépjármű meghibásodás, időjárási körülmények, stb.), úgy köteles 

helyettesítéséről gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. 

Ha a helyettesítés nem megoldható, és ilyen módon a közszolgáltatás a szolgáltatási napon 

elmarad, arról a szolgáltató haladéktalanul értesíteni köteles a megrendelőt.  

Amennyiben a helyettesítés a szolgáltatási napon nem történik meg, úgy a szolgáltató az 

akadály elhárulását követő napon, legkésőbb a következő szolgáltatási napon a szolgáltatás 

szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani. 

 

7.  A hulladék gyűjtése szabvány gyűjtőedényekben, illetve a gyűjtőedény mellé 

kihelyezett, a szolgáltatótól átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átvett, többlethulladék gyűjtésére 

szolgáló zsákokban történik.   

Felek megállapítják, hogy a hulladékgyűjtéshez szükséges szabványos, saját tulajdonú, 

vagy a közszolgáltatótól bérelt edényzettel az ingatlantulajdonosok rendelkeznek. 

A többlet hulladékgyűjtésre megfelelő hulladékgyűjtő zsák beszerezhetőségét a 

Közszolgáltató utólagos díjfizetés ellenében átadás-átvételi jegyzőkönyvvel biztosítja. 

 

8. Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és 

minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és 

képzettségű szakember alkalmazása.  
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9. Amennyiben a gyűjtés-szállítás folyamatos és biztonságos elvégzéséhez szükséges, a 

szállítást végző köteles a megkívánt fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat 

elvégezni. 

 

10. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítását a szolgáltató kizárólag 

engedéllyel rendelkező Hulladéklerakó vagy Hulladékkezelő igénybevételével végzi 

 

11. A közszolgáltató nyilvántartást vezet a szolgáltatást igénybe vevők személyéről (név, 

lakcím valamint szolgáltatási cím). 

 

12. A közszolgáltató köteles a begyűjtött hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként 

nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó 

hulladékokról nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és 

ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. 

A nyilvántartott adatokról a közszolgáltató a Megrendelőt kérésére tájékoztatni köteles. 

 

13. A közszolgáltató köteles a fogyasztói panaszok és észrevételek kivizsgálására 

székhelyén teljes körű ügyfélszolgálatot fenntartani, amelynek elérhetőségét …………. 

Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján és honlapján köteles közzétenni 

Az ügyfélszolgálat köteles a hozzá bejelentett panaszokat 15 napon belül kivizsgálni és a 

vizsgálat eredményéről a panaszosokat írásban 15 napon belül tájékoztatni köteles. 

Ugyancsak 15 napon belül tájékoztatást kell adni a fogyasztók számára azon kifogások, 

észrevételek tekintetében, melyek a szolgáltatás végzésével összefüggnek, és nem minősülnek 

vállalati titoknak.  

A közszolgáltató az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett az önkormányzat és a 

Megrendelő részére a beérkezett fogyasztói panaszok kezeléséről negyedévente írásbeli 

tájékoztatást ad. 

 

14. Közszolgáltató köteles betartani: 

a.) minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, önkormányzati 

rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a szolgáltatás teljesítésével, a teljesítendő 

adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjak beszedésével kapcsolatos,  

b.)  szolgáltatás tárgya szerinti hatáskörrel és illetékességgel bíró szakhatóságok 

előírásait és feltételeit.  

 

15. A Közszolgáltató vállalja, hogy saját költségén a szolgáltatás teljesítése során: 

 

a.) teljes mértékben biztosítja a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését, 

b.) megteszi az összes ésszerű lépést a környezet védelme vonatkozásában a 

szolgáltatás teljesítése során 

c.) köteles megtéríteni a tevékenysége folytán akár személyben akár vagyonban 

keletkező károkat, amennyiben az a közszolgáltatónak felróható. 

 

VI. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és a közszolgáltatás finanszírozása 

 

1. A Közszolgáltatónak a szolgáltatásért járó díjat a NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban: Koordináló szerv) fizeti meg, a vonatkozó jogszabályok szerint. 



15 
 

Jegyzőkönyv a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsa 2018. december 5-én 11.00 órakor megtartott üléséről 

 

2. A szolgáltatási díjat, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét, a 

közszolgáltatási díj felosztásának elvét a Ht. 88. § (3) bekezdés bh) pont szerinti miniszteri 

rendelet állapítja meg. 

3. Az elhagyott hulladék, a veszélyes hulladék és az elektronikai hulladék, vagy egyéb, a 

közszolgáltatás keretében el nem szállítandó hulladék gyűjtési módjáról, elszállításáról és 

annak ellenértékéről a felek külön, írásban állapodhatnak meg. 

4. Felek tudomással bírnak arról, hogy a Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja, így 

jelen szerződést a Koordináló szerv esetleges javaslata alapján közös megegyezéssel 

módosítják.  

5. A közszolgáltató köteles a Koordináló szerv felé valamennyi, jogszabályban 

meghatározott adatot késedelem nélkül, pontosan szolgáltatni. 

A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő valamennyi 

következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.  

 

VII. A szerződés megszűnése 

 

1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

 

a.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás 

eredményeként kötendő közszolgáltatási szerződés hatálybalépését megelőző 

napon, 

b.) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

c.) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 

d.) felmondással. 

 

2. A közszolgáltató a szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően a 

szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott 

jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a 

szolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos 

érdekeit jelentős mértékben sérti. 

 

3. A Megrendelő a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha 

a.) a közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés 

tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, 

b.) a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét 

neki felróhatóan súlyosan megsértette. 

 

4. A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha a megrendelő a 

közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a szolgáltató felszólítása 

ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a szolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a 

közszolgáltatás teljesítését. 

 

5. A VII. 3. pontja alkalmazásában a kötelezettség súlyos megszegésének minősül  

Közszolgáltató részéről:  

a.) ha a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása rendszeresen zavart 

szenved; 
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b.) ha a Közszolgáltató a hatályos önkormányzati rendelet meghatározott 

gyakoriságú lakossági hulladékgyűjtési kötelezettségének a következők szerint 

nem tesz eleget: 

c.) - heti egy alkalommal kötelező ürítésnél legkésőbb a soron következő szállítási 

időpontban sem gondoskodik a hulladék elszállításáról, 

d.) ha a Közszolgáltatói tevékenységével összefüggésben elszennyezett köz- és 

magánterületet felszólítás ellenére nem tisztítja meg; 

 

6. A VII. 4. pontja alkalmazásában a kötelezettség súlyos megszegésének minősül a 

Megrendelő részéről, ha a Közszolgáltató tevékenysége folyamatos és teljes körű ellátásához 

szükséges információkat nem szolgáltatja. 

 

7. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 30 nap. 

 

VIII. Vegyes rendelkezések 

 

1. A jelen szerződésben foglalt szolgáltatás ellátásának és finanszírozásának 

kötelezettsége kizárólag a szolgáltatót terheli.  

 

2. A Megrendelő és a közszolgáltató együttműködése kiterjed a közszolgáltatást igénybe 

vevők  a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatására is. 

 

3. Jelen szerződésben foglaltak végrehajtását a Megrendelő részéről az Megrendelő 

képviselője, a Közszolgáltató részéről annak felelős vezetője közösen ellenőrzi. 

 

4. A jelen szerződésben foglalat személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés 

jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján 

az érintett – jelen szerződésbe foglalt – önkéntes hozzájárulása. 

 

5. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen okiratban rögzített adatokat az irat 

megőrzésével, az okirat keltétől számított 8 évig a Megbízó kezelni köteles a 2000. évi C. 

törvény szerinti számviteli alapbizonylatok kötelező megőrzése érdekében.  

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV törvény, az ágazati jogszabályok, ……………… Önkormányzata 

Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló ………………. önkormányzati rendelete, továbbá a Magyar 

Szabvány, a hatályos műszaki előírások, valamint a vonatkozó hatósági engedélyek és 

rendelkezések az irányadók. 

 

Jelen okiratot a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint jogügyleti 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
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Kecskemét, 2018. december      Kecskemét, 2018. december     

  

  

 
……………………………..          …………….…………... 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

                  elnök 

        Agatics Roland ügyvezető  

 

Duna- Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

 

DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 
* * * 

 
(Lesi Árpád, Kunszentmiklós polgármestere elhagyja az üléstermet.  
Dr. Szeberényi Gyula Tamás elnök megállapítja, hogy a testület továbbra is 
határozatképes.) 
 
 
2.) NAPIRENDI PONT  
A hulladékszállítás finanszírozási problémái 
 
 
Agatics Roland, a DTKH Kft. ügyvezetője: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a szolgáltatási díj felülvizsgálata még nem történt 
meg, ezért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nek írt 
egy levelet arról, hogy a törvény által előírt felülvizsgálati kötelezettségükről adjanak 
tájékoztatást. Szóban azt a tájékoztatást kapták ugyanis, hogy a III. negyedéves 
időszakra a felülvizsgálatra nincs lehetőség. Arra kéri a társulási tanácsot, hogyha 
van rá mód, akkor az NHKV Zrt. felettes szervének a társulás írjon egy levelet és 
kérjenek tájékoztatást arról, hogy a díj felülvizsgálata hogyan áll.  
(Ezt követően felolvassa az általa írt levelet az NHKV Zrt. részére a díj 
felülvizsgálatának kéréséről).  
 
Vincze József: 
Úgy gondolja, hogy ez nem a társulási tanácsra tartozik, hanem az NHKV Zrt-re. 
Véleménye szerint a társulás nevében csak egy figyelemfelhívó levelet kellene 
megfogalmazni az NHKV Zrt., a felettes államtitkár, a miniszter és az érintett 
országgyűlési képviselők részére. Ő a múltkori ülés után felhívta a település 
országgyűlési képviselőjét, aki azt kérte, hogy legyen leírva a probléma, hogy meg 
tudják beszélni frakcióülésen és utánanézni, hogy mi a helyzet a finanszírozással.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Az országgyűlési képviselőtől ő azt a választ kapta, hogy ez meg fog oldódni, de 
generálisan a problémát kezelni kell.  
Javasolja, hogy most vegyék le napirendről ezt a témát és a következő ülésre 
szövegszerűen elkészül a levél a társulás nevében, amiről lehet majd szavazni.  
 
Takáts László: 
Nem ért egyet a levél megírásával, mivel lesznek olyanok, akik ebből politikát 
csinálnak és kiforgatják a szavaikat. A megfelelő csatornákon kell csak eljuttatni a 
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jelzést, nem pedig nyilvános levelet írni. Ő azt tapasztalja, hogy nem értik a 
problémát felülről, nem értik, hogy miért kell újra ebbe a rendszerbe pénzt tenni.  
 
Agatics Roland, a DTKH Kft. ügyvezetője: 
Az ő levele véleménye szerint kevés lesz. 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Egyetért azzal, hogy készüljön el egy figyelemfelhívó levél arról, hogy milyen 
anomáliák vannak. Ennek részleteiről pedig a következő ülésen tárgyalnának, 
amikorra elkészül egy szövegszerű javaslat.  
 
Vincze József: 
Azt javasolja, hogy zárt ülésen tárgyalják meg a levél szövegét, mivel gazdasági 
ügyet érint és csak azok értesüljenek róla, akiknek küldik, azaz a felelős miniszter, az 
NHKV Zrt. és az érintett országgyűlési képviselők. 
 
Takáts László: 
Egyetért.  
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Megkérdezi, ki ért egyet azzal, hogy a társulási tanács írjon egy levelet a felelős 
miniszternek, az NHKV Zrt.-nek és az érintett országgyűlési képviselőknek a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásával kapcsolatos kérdésekről. 
 
(Szavazáskor a társulási tanács 8 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a társulási tanács 324.984 igen szavazattal (7 tag 
szavazata), ellenszavazat nélkül és 65.176 tartózkodással (1 tag szavazata) 
támogatta a javaslatot. 
 
Megkérdezi, ki ért egyet azzal, hogy a napirendet elnapolják és a következő ülésen 
szavazzon a társulási tanács a szövegszerű javaslatról. 
 
(Szavazáskor a társulási tanács 8 tagja tartózkodott az ülésteremben.) 

 
Szavazás után megállapítja, hogy a társulási tanács jelen lévő tagjainak egyhangú 
szavazatával, azaz 390.160 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
támogatta a javaslatot. 
 
 

* * * 
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Jegyzőkönyv a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsa 2018. december 5-én 11.00 órakor megtartott üléséről 

 

 
 
 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs, az előterjesztett napirendeket a 
társulási tanács megtárgyalta. 
Megköszöni a társulási tanács tagjainak a munkáját és az ülést bezárja.  
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
       elnök 

 
 
 
 
 

                              Tóth János 
       tag  

     jegyzőkönyv hitelesítő 
 


