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MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. 

emelet 21., adószám: 15724540-2-03, képviseli: Szemereyné Pataki 

Klaudiapolgármester, a továbbiakban: „Önkormányzat”) 

 

és 

 

Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft.(székhely: 

6000Kecskemét, Béka fasor 71. A. ép., adószám: 12658947-2-03, cégjegyzékszám: 03-

09-109028, a továbbiakban: KRHK Kft.) 

 

(az Önkormányzat és KRHK Kft. a továbbiakban együttesen: „Felek”) 

 

között az alulírott helyen és időpontban az alábbi tartalommal. 
 

 

I. Előzmények 

 

Az Önkormányzat építési-bontási hulladék-feldolgozó rendszer üzemeltetésére 2008. 

július 31 napján, 60 hónap határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést kötött a 

KRHK Kft.-vel 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 eszközöket a KRHK Kft. nem adta vissza az 

önkormányzatnak ésamelyet 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. 
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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 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. korábbannem ismert 

el, nem fizetett meg, a számlákat visszaküldte az önkormányzathoz. 

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. 

 

II. Megállapodás 

 

1. A jelen Megállapodás I. fejezetében ismertetett jogviszonyok vonatkozásában a 

Feleknek az alábbi fizetési kötelezettségük áll fenn egymással szemben: 

 

- KRHK Kft. fennálló tartozásállománya a 2014. január 1-től 2014. július 31-ig 

fennálló jogviszony alapján bruttó 12.795.958 forint tőketartozás. 

 

- Az Önkormányzatnaka KRHK Kft. által szolgáltatott ’Hulladékkezelés’ 

szolgáltatásból eredően bruttó 108.950 forint tartozása áll fenn. 
 

2. A Felek megállapodnak, hogy az egymással szemben fennálló fizetési 

kötelezettségüket az alábbiak szerint teljesítik: 

 

- KRHK Kft. az Önkormányzattal szemben fennálló bruttó 12.795.958 forint 

összegű tőketartozását elismeri és megfizeti. 

- az Önkormányzat a KRHK Kft.-vel szemben fennálló bruttó 108.950 forint 

összegű tartozását beszámítja a KRHK Kft. által Önkormányzatnak fizetendő 

követelése összegébe. 

- Abeszámítás eredményeképpen Felek kiállítják a tartozásuk teljes összegéről 

szóló számlájukat és a számlák vonatkozásában kompenzálási jegyzőkönyv 

alapján csak a 12.687.008 forint összegű különbözetet köteles a KRHKKft. az 

ÖnkormányzatOTP Bank Zrt.-nél vezetett 11732002-15337544 számú 

bankszámlájára banki átutalással megfizetni jelen Megállapodás aláírásától 

számított 30 napon belül. Késedelmes teljesítés esetén a KRHK Kft. a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamat 

fizetésére köteles. 
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3. A Felek megállapodnak, hogya fentieken túlmenően egymással szemben a bérleti 

jogviszonnyal összefüggésben nem áll fenn követelésük, illetve arról kifejezetten 

lemondanak.  

 

  

 

III. Egyebek 
 

 

4. A Felek megállapodnak abban, hogy minden tőlük ésszerűen elvárható 

intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a jelen Megállapodásból eredő 

jogvitáikat, igényeiket elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezzék.  

 

5. Az Önkormányzat képviselője kijelenti, hogy jelen Megállapodás aláírására 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …./2017.(III.30.) 

határozata alapján érvényes felhatalmazással rendelkezik.  

 

6. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodást – elolvasás és értelmezés után –, 

mint a Felek ügyleti akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.  

 

7. A jelen Megállapodás annak Felek általi aláírásának napján lép hatályba. 

 

Kelt Kecskeméten, 2017. március…. napján. 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogi Város Önkormányzata   KRHK. Kft 

Szemereyné Pataki KlaudiaCsongor Attila Zsolt  

polgármester                                                                                       ügyvezető 

 

 

 

 


