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Tárgy: Döntés egyezség megkötéséről a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató 

Kft.-vel 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata építési-bontási hulladék-feldolgozó rendszer 

üzemeltetésére 2008. július 31. napján, 60 hónap határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést 

kötött a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft.-vel (a továbbiakban: KRHK 

Kft.) a KIOP-2004.1.3.0.F-2005-08-0001 azonosító számú „Komplex építési és bontás (inert) 

hulladék-gazdálkodási rendszer kidolgozása Kecskeméten és társuló települések részére” 

elnevezésű projekt keretében. 

 

Szerződő felek a közszolgáltatási szerződést, annak 2013. július 26. napján kelt módosításával – az 

eredeti időtartamhoz képest – további 5 hónappal meghosszabbították. Ennek értelmében a KRHK 

Kft. 2013. december 31. napjáig üzemeltette a hulladék-feldolgozó rendszert és a hozzá kapcsolódó 

létesítményeket. A szerződés megszűnésével egyidejűleg a projekt lezárása nem történt meg, a 

projekt lezárultáig a hulladék-feldolgozó rendszer üzemeltetését a projektben résztvevő feleknek 

kellett teljesíteni. Ebből adódóan a szerződés megszűnése és a projekt lezárása között eltelt 

időtartam alatt a felek között a – korábbi közszolgáltatási szerződés tárgyaként megjelölt – 

kőtörőgép vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 

régi Ptk.) bérletre vonatkozó szabályozása volt irányadó, tekintettel a közszolgáltatási szerződés V. 

Bérleti díj megnevezésű fejezetében foglaltakra. A régi Ptk. 431. § (2) bekezdése alapján a 

határozott időre kötött bérlet határozatlan időtartamúvá alakult - mivel az eszközt a KRHK Kft. nem 

adta vissza az önkormányzatnak - melyet felek egy 2014. február 24-i megállapodásban deklaráltak. 

Ugyanezen megállapodás részeként felek megállapodtak abban is, hogy a hivatkozott bérleti 

szerződést 2014. július 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. 

 

A fent részletezett jogviszonyból eredően a KRHK Kft. bérleti díjat fizetett Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2013. év végéig, 2014. év elejétől azonban nem, arra hivatkozva, hogy a 

KRHK Kft. a kőtörőt ténylegesen 2014-ben nem használta.  

 

A KRHK Kft.-nek 2014. január 1-től 2014. július 31-ig – a bérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséig – 3 számlára bontva, összesen bruttó 12.795.958 forint tőketartozása 

keletkezett, melyet a KRHK Kft. korábban nem ismert el, nem fizetett meg, a kibocsátott számlákat 

visszaküldte az önkormányzatnak. 

 

A 2014. július 31-i megállapodás részeként a felek lefektették, hogy egymással szemben fennálló 

követeléseiket külön megállapodásban fogják rendezni, amely azonban eddig nem történt meg. 



 

 

A KRHK Kft.-nek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben ’Hulladékkezelés’ 

szolgáltatás címén összesen bruttó 108.950 forint, meg nem fizetett követelése áll fenn. 

 

A KRHK Kft. 2016. év novemberében lezajlott tulajdonosváltás okán a KRHK Kft. 49%-os arányú 

saját üzletrészt szerzett, így a felhalmozott tőketartozás rendezése időszerűvé vált. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdése szerint helyi 

önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben 

meghatározott esetekben és módon lehet. 

Tekintettel arra, hogy a kibocsátott számlákat a KRHK Kft. összegszerűségükben vitatta, azokat 

visszaküldte és nem fizette meg, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rendelet 1.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint a bruttó 12.795.958 forint tőketartozás nem minősül 

követelésnek. Így a felek jogviszonyára – figyelemmel a közszolgáltatási szerződésre – a régi Ptk. 

irányadó, amely alapján a tartozás rendezésére egyezség megkötése lehet a megoldás, amelyben a 

KRHK Kft. elismeri az előbbi tőkeösszeget tartozásként. Az önkormányzat bruttó 108.950 forint 

összegű tartozását javaslom az egyezség keretében betudással rendezni. 

Javaslom, hogy a KRHK Kft.-vel az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal kössünk 

egyezséget, azzal, hogy a KRHK Kft-nek a szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell 

megfizetnie a tartozását. Amennyiben a KRHK Kft. a fizetési kötelezettségének ez idő alatt nem 

tesz eleget úgy a határidő lejártától kezdve kell késedelmi kamatot fizetnie. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetben 

foglaltak szerint dönteni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. március 3. 

 

 

 

                                    Szemereyné Pataki Klaudia 

               polgármester 



 HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

...../2017. (III.30.) határozata 

 

Döntés egyezség megkötéséről a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft.-

vel 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 7893-2/2017. számú 

előterjesztését és a következő határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Kecskeméti 

Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft.-vel (a továbbiakban: KRHK Kft.) az 

önkormányzattal szemben fennálló bruttó 12.795.958 forint összegű – a KRHK Kft. által 

korábban vitatott – tőketartozása megfizetésének vállalása mellett egyezséget köt.  

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy az egyezség aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a KRHK Kft. 

bruttó 12.795.958 forint összegű tőketartozása beszámításra kerüljön a KRHK Kft.-vel 

szemben fennálló bruttó 108.950 forint összegű tartozásba. 

3. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az egyezségi megállapodás 

aláírására. 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


