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ELŐTERJESZTÉS 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési szilárd 
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 7/2013. (VI. 28.) 

rendelet módosításáról  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2016. április 1-ével és 
július 1-ével jelentős mértékben módosult és módosulni fog. Az állam létrehozta az NHKV 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
(Koordináló szerv). A Koordináló szerv a törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási 
közfeladatok ellátása során többek között: kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások 
által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont; beszedi a közszolgáltatási díjat, 
és kifizeti a közszolgáltatóknak, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért 
felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat valamint kezeli a közszolgáltatás 
keretében keletkező kintlévőségeket. 
 
A közszolgáltatási díj beszedését és a kintlévőség kezelést a jelenlegi közszolgáltató végzi. A 
jogszabályváltozás miatt, melyet a Ht. 92/B (2) bekezdése kifejezetten előír az önkormányzatok 
számára, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéseiket módosítani kell, miszerint: 
„Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly 
módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, 
valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási 
szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.” 
 
A fenti jogszabályváltozásra hivatkozással, a jelenlegi szolgáltató a Depónia Nonprofit Kft. 
megkereste az önkormányzatot, tájékoztatásul mellékelve a megkeresése.  
 
A jogszabályi változásokra tekintettel a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásáról szóló 7/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet is szükséges 
módosítani (továbbiakban: Rendelet). 
 
2016. márciusban és májusban hatálybalépő végrehajtási rendeletek (az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az 
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól 
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet, továbbiakban: Korm. rendelet), a Koordináló szerv által 
fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet, 
továbbiakban: NFM rendelet) alapján a közszolgáltató egyik fontos feladata lesz - többek között 
- a Koordináló szerv felé a számlázással kapcsolatos adatszolgáltatás, ezért a Rendelet 
adatszolgáltatásra vonatkozó részei továbbra is hatályban kell, hogy maradnak. 
 
A törvény 32/A.§ (1) h) pontja lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára, hogy az 
úgynevezett „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelemet”, - melynek a Korm. 
rendelet 2.§ 8. pontja szerinti definíciója: „minden, az ellátásért felelős tulajdonában lévő vagy 
fejlesztéssel tervezett, valamint egyéb módon a tulajdonába kerülő hulladékgazdálkodási 
létesítmény, továbbá minden olyan jármű, gép, berendezés és eszköz, amelyeket a 



 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére az ellátásért felelős 
bevont.” – az állam kezelésébe adja. A Korm. rendelet 2.§ 5. pont szerint az „ellátásért felelős: 
a települési önkormányzat, ….”. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának nincs a tulajdonában olyan „rendszerelem”, amelyet 
hulladékgazdálkodási feladat elvégzésére használ, így a fenti lehetőség Biatorbágy Város 
Önkormányzata tekintetében irreleváns. 
 
A Korm. rendelet 4.§ (9) bekezdése szerint: „A Koordináló szerv a szolgáltatási díjat csak abban 
az esetben fizeti meg a közszolgáltatónak, ha a közszolgáltatási szerződés a Ht. 92/B. § (2) 
bekezdésében és a Ht. végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltaknak megfelel.”, ezért a 
jelen előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítás – amellett, hogy jogszabály írja elő - 
a közszolgáltatás zavartalan ellátása érdekében mindenféleképpen szükséges. 
 
A fentieknek megfelelően az előterjesztés mellékletét képezi a Depónia Nonprofit Kft-vel 
létrejött szerződés módosítása, a szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
verziója, továbbá a módosító rendelet, és az egységes szerkezetű a módosításokat 
korrektúrával jelölő Rendelet. 
 
Kérem a tisztelt bizottságokat tegyék meg javaslataikat, a képviselő testületet, hozza meg 
döntését, a szerződés módosítás tekintetében a határozati javaslatot, a rendelet módosítás 
tekintetében a módosító rendelet tervezetet fogadja el. 
 
Biatorbágy, 2016. június 13.  
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

          Tarjáni István s.k. 
               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előkészítésben résztvevők:  

Összeállította: dr. Locsmándi Zsófia jogi, szervezési referens, Felelős: dr. Szabó Ferenc Szervezési Osztály vezetője 

  



 

Határozati javasat 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…./2016. (VI. 30.) határozata 
 
 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési szilárd 
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 7/2013. (VI. 28.) 

rendelet módosításáról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1) megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési 
szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 7/2013. (VI. 
28.) rendelet módosításáról szóló előterjesztés; 
 

2) felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező - Biatorbágy Város 
Önkormányzata és a Depónia Nonprofit Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Sörház 
tér 3.) között 2016. február 1. napján létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést (továbbiakban: szerződés) - módosító okirat és az egységes szerkezetű 
módosított szerződés aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály  
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
…./2016.(VII.1.) önkormányzati rendelete 

 
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 

17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének felhatalmazása és a 92/B. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak eleget téve, a következőket rendeli el: 
 
1.§ A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 
17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
 

A hulladék kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, 
valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Biatorbágy Város közigazgatási 
területén a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Sörház tér 3.; továbbiakban: Közszolgáltató) végzi és biztosítja. 

 
2.§ A Rendelet 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 

A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a behajtásra 
jogosult adóhatóságon és a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságon (továbbiakban: Koordináló szerv) 
kívül - harmadik félnek nem adhatja ki. 

 
3.§ (1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 

A hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint ártalmatlanításával 
(elhelyezésével) kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos köteles 
díjat fizetni, amit a Koordináló szerv szed be.  

 
(2) A Rendelet 7. § (9) bekezdése hatályát veszti. 
 
4.§ A Rendelet 8.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 

A Közszolgáltató a Biatorbágy, Szily-kastély területén (2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4.) 
szelektív papír, fém, műanyag és üveghulladék gyűjtő szigetet üzemeltet, valamint 
elektronikai hulladékgyűjtő konténert helyez el. 

 
5.§ A Rendelet 9.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 

Az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért kötelesek közszolgáltatási díjat fizetni. 
 
6.§ A Rendelet 13.§ e) pontja hatályát veszti.  
 
7.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 Tarjáni István  dr. Kovács András  
 polgármester jegyző 



 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

 
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32, 
cikk (2) bekezdésének, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország 
helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd 
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az alábbi rendeletet 
alkotja: 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet hatálya 

1. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési 
szilárd hulladék (a továbbiakban: hulladék) rendszeres elszállítására, a 
közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását 
szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra 
és/vagy hasznosításra történő átadására terjed ki. 
(2) A rendelet területi hatálya Biatorbágy Város közigazgatási területe. 
(3) 1A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi ingatlan tulajdonosára, 
birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) ideértve azt 
az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék termelője, birtokosa. 
Ahol e rendelet ingatlantulajdonost említ, az alatt a Ht. 2. § (1) bekezdés 34. 
pontjában meghatározott ingatlanhasználót kell érteni. 
 (4)2 Nem terjed ki a rendelet hatálya a települési folyékony hulladékra, valamint a 
velük összefüggő tevékenységre.  
(5) A kötelező közszolgáltatást az ingatlantulajdonosnak nem kell azokon a 
beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken hulladék nem keletkezik és nem 
gyülemlik fel. 

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása 

2. § (1) Biatorbágy Város Önkormányzata a helyi hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátását megbízott Közszolgáltató útján biztosítja. 
(2)3 A hulladék kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes 
elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Biatorbágy 
Város közigazgatási területén a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági 

                                                 
1 Beiktatta: 10/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2014. V. 06-tól.  
2 Módosította: 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §. 
3 Módosította: 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. §. 



Nonprofit Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.; továbbiakban: 
Közszolgáltató) végzi és biztosítja.  
(3)4 Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igénybe venni. A kötelező 
közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a Ht. szerinti szerződéses 
jogviszony keretében törvény erejénél fogva e rendeletben rögzített feltétekkel jön 
létre. 
(4) Az ingatlantulajdonos, amennyiben közterületen közterület-használati 
hozzájárulás alapján olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, 
vagy kíván folytatni, amely a közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék 
keletkezésével jár, köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen 
végzendő tevékenység időtartamára a hulladék kezelésére szerződést kötni. 
(5)5 

Adatkezelésre vonatkozó szabályok 

3. § (1)6 A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához 
szükséges adatok feltüntetésével. Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri 
hivatala a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ingatlantulajdonosok nevét, 
lakcímét és értesítési címét adja ki a Közszolgáltató részére az egyes 
ingatlantulajdonosok 7. § (3) bekezdés szerinti megkeresések és a 
hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 
módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti hulladékgazdálkodási 
bírság behajtásának céljából. 
(2)7 Az ingatlantulajdonos, természetesen személy esetén a 13. §-ban meghatározott 
közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38. § (3) bekezdésében 
meghatározott személyes adatok közül a családi és utónevét, lakóhelyének, 
tartózkodási és értesítési helyének címét - és amennyiben az utóbbi címek nem 
azonosak a közszolgáltatás helyével – a számlázási címet köteles a Közszolgáltató 
felhívására, valamint a fenti személyes adatainak változását követően 8 napon belül 
bejelenteni. 
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a 
közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adó számát, cégbírósági bejegyzés számát, a 
közszolgáltatás igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postázási címet 
köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.  
(4) A Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően eljárni. 
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Közszolgáltató köteles megteremteni az 
adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok 

                                                 
4 Módosította: 10/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2014. V. 06-tól. 
5 Hatályon kívül helyezte: 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatálytalan: 2013. XII. 20-tól. 
 
6 Beiktatta: 20/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos: 2014. V. 06-tól. 
7 Módosította: 10/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2014. V. 06-tól. 
 



biztonságáról, és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
4. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az 
ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj 
behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. 
(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait - az adatok tárolása 
kivételével - a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék 
esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a 
Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni. 
(3) A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a 
behajtásra jogosult adóhatóságon és a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságon 
(továbbiakban: Koordináló szerv) kívül - harmadik félnek nem adhatja ki. 
5. § A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal a közszolgáltatással kapcsolatos 
díjkedvezmény megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjkedvezmény 
érvényesítésének érdekében a Közszolgáltató részére történő továbbítása körében 
jogosult a Ht. 38. (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok, valamint a 
kedvezmény megállapításához szükséges adatok kezelésére. 

II. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

6. § (1) A települési hulladék gyűjtése a Közszolgáltató tulajdonában lévő zárt 
rendszerű, öntömörítős járműparkkal, az önkormányzattal egyeztetett program 
alapján heti gyakorisággal, a járattervben foglaltak szerint –történik. 
(2) A heti egy alkalommal történő hulladék gyűjtése szabvány edényzetből (60, 120, 
240 l-es kuka 1100 l-es zárt konténer) történik. A többlethulladék elhelyezésére a 
Közszolgáltató által forgalmazott feliratozott zsák szolgál. 
(3) Önkormányzati intézmények, biatorbágyi telephelyű gazdálkodó szervezetű 
ingatlantulajdonosok hulladékszállítása a természetes személy ingatlantulajdonosok 
hulladékszállításával azonos napon történik. 
(4) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a 
Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt 15 nappal - 
írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 
7. § (1) A hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint 
ártalmatlanításával (elhelyezésével) kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért az 
ingatlantulajdonos köteles díjat fizetni, amit a Koordináló szerv Közszolgáltató szed 
be.  
(2) A fizetendő díj a lakosság rezsicsökkentéséről szóló 2013. évi LIV. törvény 12. § 
(2) bekezdése alapján kerül meghatározásra. 
(3)8 A Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokkal (és vállalkozásokkal, 
intézményekkel) a 13. § szerinti tartalommal egyéni szerződéseket köt. A 
Közszolgáltató a Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármesteri hivatala által a 
                                                 
8 Módosította: 10/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2014. VI. 04-től 
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3. § (1) bekezdése szerint kiadott adatok alapján levélben felkeres minden 
ingatlantulajdonost a szerződés megkötésére. A szerződésben az 
ingatlantulajdonosok választják meg, hogy mekkora űrtartalmú gyűjtőedényre 
kívánják a kötelező közszolgáltatást igénybe venni. A szerződések visszaküldési 
határideje a megkeresést követő 15 nap, ezt követően a vissza nem küldött 
szerződések automatikusan 120 literes gyűjtőedényre, e rendelet 7. § (7) 
bekezdésében felsorolt esetekben a 120 literes gyűjtőedényt alapul véve a Ht. 
valamint e rendelet szerinti feltételekkel törvény erejénél fogva jönnek létre. 
(4) Az alkalmankénti többlet hulladék elszállítására 60, és 120 literes, felirattal ellátott 
zsákot forgalmaz a Közszolgáltató és kizárólag csak ebben a zsákban kirakott többlet 
hulladék szállítására köteles, a zsák ára a szolgáltatás árát is tartalmazza. Ez 
azonban csak a szerződött mennyiségen felül keletkező hulladék elszállításra 
vonatkozik. Zsákra szerződni - a gyűjtőautóval járhatatlan belterületi utak, 
külterületek, üdülőterületek kivételével - nem lehet.  
(5) Amennyiben év közben változás áll be a keletkezett hulladék mennyiségében, 
kérelemre a lakossági szerződést ennek megfelelően Közszolgáltató módosítani 
köteles.  
(6) Minden szerződést kötő fél a szolgáltatás igénybevételének igazolására az 
edényzetre felragasztható matricát kap. Ezen a Közszolgáltató feltünteti a tárgyévet 
és a szerződött hulladékmennyiséget.  
(7)9 Az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani: 
a) az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében, 
b) külterületi-és üdülőterületeken a szolgáltatást ideiglenesen igénybevevő 
(életvitelszerűen egész évben ott nem tartózkodó részére) ingatlanhasználóknak, 
c) a gyűjtőautóval járhatatlan külterületi- és üdülőterületen, valamint a gyűjtőautóval 
járhatatlan belterületen lakó ingatlanhasználóknak.  
(7a)10 A 7. § (7) bekezdés c) pontja szerint érintett ingatlanhasználóknak megfelelő 
mennyiségű jelzett zsákot biztosít a Szolgáltató, és ebben kötelesek az 
ingatlantulajdonosok a hulladékokat a járható út határára kihelyezni. Közszolgáltató 
csak ezen területről köteles a hulladékot elszállítani. 
(8) Az ingatlantulajdonosoknak a szerződött mennyiségnek megfelelő űrtartalmú 
gyűjtőedénnyel kell rendelkeznie, melyről az ingatlantulajdonosok maguk kötelesek 
gondoskodni. Intézmények, vállalkozások, társasházak esetében 1,1 m3-es 
kiskonténer bérleti lehetőségét, a lakosok részére pedig igény esetén 60, 120 és 240 
literes gyűjtőedények forgalmazását köteles biztosítani a Közszolgáltató.  
(9)11 A közszolgáltatás díj fizetése utólag, negyedévente kiállított számla alapján 
történik. A közszolgáltatási díj befizetésének módja: csekk vagy átutalás a számla 
alapján. A díjfizetésre szolgáló csekkeket minden negyedév elején a számlával 
együtt a Közszolgáltató megküldi az ingatlantulajdonosnak. Ezek mindegyikén külön 
feltűntetésre kerül a fizetési határidő, mely az adott fizetési időszak utolsó napja. 
 (10) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 
közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy már 
elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő 
munkanapon a mulasztását pótolta. 

                                                 
9 Módosította: 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. §. 
10 Beiktatta: 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2013. XII. 20-tól. 
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A közszolgáltatás részét képező lomtalanítás, 
szelektív- illetve zöldhulladék gyűjtésének igénybevétele 

8. § (1)12 A Közszolgáltató évente 1 (egy) alkalommal gondoskodik házhoz menő 
jelleggel, háztartásonként legfeljebb 3 m3 lomhulladék begyűjtéséről és 
elszállításáról. A lomtalanítási igényt előre kell jelezni a Közszolgáltató felé, aki 
legfeljebb 14 napon belül az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban köteles a 
lomhulladékot elszállítani. Az e fölötti mennyiség vagy alkalom esetére szóló igényt a 
Közszolgáltató külön díjazás ellenében teljesíti. 
 (2) A lom hulladékot a szállítást megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a 
közterületre. 
(3) A lomtalanítás a hulladék gyűjtéssel azonos időben, de az ingatlantulajdonos által 
kért napon történik; július 1. és november 30. között. 
(4) A Közszolgáltató a Biatorbágy, Szily-kastély területén (2051 Biatorbágy, Kálvin tér 
4.) szelektív papír, fém, műanyag és üveghulladék gyűjtő szigetet üzemeltet, 
valamint elektronikai hulladékgyűjtő konténert helyez el. 
(5)13 A Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatok keretében megszervezi a 
lakosságnál keletkező, tetszőleges átlátszó zsákban kihelyezett, elkülönítetten 
gyűjtött hasznosítható hulladékok háztartásoktól történő elkülönített begyűjtését 
(papír, műanyag, fém), elkülönített kezelését. A „Házhoz menő szelektív gyűjtés”-t az 
ingatlantulajdonosok a közszolgálati szerződésben rögzített feltétekkel vehetik 
igénybe. 
(6)14 A Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatok keretében a háztartásoknál 
keletkező zöldhulladékok elkülönített gyűjtéséről évente kétszeri alkalommal, a 
Megrendelővel előre egyeztetett időpontban, külön díjazás nélkül, házhoz menő 
rendszerben gondoskodik. 
 

Közszolgáltatás keretein kívül ellátandó hulladékgazdálkodási feladatok15 
8/A. §16 (1) A Közszolgáltató naptári év április 1. napjától október 15. napjáig kétheti 
rendszerességgel, házhoz menő jelleggel, zöldhulladék gyűjtést szervez, a kirakott 
karácsonyfák elszállítása a vegyes hulladékkal együtt történik.  
(2) A Közszolgáltató évi egy alkalommal a Megrendelővel egyezetett helyszínen és 
időpontban megszervezi a veszélyes- hulladékok gyűjtését, a begyűjtött hulladék 
szállítását és kezelőtelepen történő előkezelését, hasznosítását és ártalmatlanítását. 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

9. § (1) Az ingatlantulajdonosok a  közszolgáltatásért a Közszolgáltató által utólag 
negyedévente megküldött számla alapján kötelesek a közszolgáltatási díjat fizetni. 
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(2) A hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége 
során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a 
kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a 
hulladék található. 
(3) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került 
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Ezen kötelezettség teljesítése 
során az ingatlantulajdonos köteles: 

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, 
b) a hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az 

elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő 
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi 
épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és 
épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c) az ingatlanán keletkező hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 
rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni, és a közszolgáltatási díjat 
kiegyenlíteni. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni, ha a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok 
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezését 
követő 8 napon belül az ingatlantulajdonosok, a gazdálkodó szervezetek a 
Közszolgáltatónak írásban kötelesek bejelenteni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési 
kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. A bejelentésnek a 
megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni. 
(5) Nem terheli az (4) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az 
olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem 
keletkezik. 
(6) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a 
közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a 
szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. 
10. § (1) Azingatlan tulajdonosa gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles 
elhelyezni. 
(2)17 Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából 
a 6. § (1) bekezdésében megjelölt napokon 6:00 órára, a közterületen a begyűjtést 
végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A 
gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni 
a közterületre. 
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lenni. A hulladékot 
a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor 
ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
(4) A 6. § (2) bekezdésének megfelelő zsák csak bekötve helyezhető ki a 
közterületre. 
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(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével. 
11. § (1) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot 
rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét 
veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében 
rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a 
környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit. 
(2)A Szolgáltató – az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett – nem köteles 
kiüríteni azt az edényt, amelyik: 
a) túlsúlyos: 

- 60 literes edény maximum  12,5 kg súlyú lehet; 
- 120 literes edény maximum  25 kg súlyú lehet; 
- 240 literes edény maximum  50 kg súlyú lehet; 
- 1110 literes edény maximum 229 kg súlyú lehet; 

b) sérült; 
c) későn lett kihelyezve; 
d) nem a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül 

kihelyezésre; 
e) esetén megállapítható, hogy az edényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a 

szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, 
egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, 
vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet; 

f) esetén érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett edény 
mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely 
a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem 
ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak;  

g) kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet 
szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges 

h) 18 
i) 19zöldhulladék esetén nem a Szolgáltató logójával ellátott matricával, 

kereskedelmi forgalomban kapható műanyag, hulladékgyűjtő zsákban kerül 
kihelyezésre. 

(3) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben 
összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, 
hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét, és emiatt a 
gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a 
visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen 
kiüríteni, használhatóvá tenni. 
(4) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. A 
gyűjtőedényt az ingatlantulajdonosnak szükség szerint, de legalább évente két 
alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. 
(5) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével 
vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban 
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kialakult módon történő ürítését akadályozza. 

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

12. § (1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett 
hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani 
a kijelölt hulladéklerakó telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai 
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 
(2) Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot - a különös esetekben használt 
zsákos szállítás során a megrongálódott zsákok miatti széthullás, kihullás esetét 
kivéve - a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, 
késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani. 
(3) A 8. § (1) bekezdésében meghatározott lomtalanítást az ingatlantulajdonossal 
egyeztetett időpontban köteles a Közszolgáltató elvégezni. 
(4) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés 
során történt Javításának, kicserélésének költségei a Közszolgáltatót terhelik. 
(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a környezetvédelmi és műszaki előírásoknak 
is megfelelő járművel köteles biztosítani (pl. ne csepegjen a szállítójárműből az olaj). 
(6)20 A Közszolgáltató köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásához szükséges 
ügyfélszolgálat működtetéséről. 
 

A közszolgáltatási szerződés 
13. § A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai 
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja 
c) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint 
d) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei 
e) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja 
f) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit 
g) irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok 
14. § (1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha 
a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd 
hulladékának kezeléséről a Ht-ben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.  
(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által 
engedélyezett - települési szilárd hulladék ártalmatlanításra alkalmas 
hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás 
kötelező igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során képződött települési 
szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben 
gondoskodik.  

                                                 
20 Beiktatta: 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2013. XII. 20-tól. 
 



Hatálybalépés 
15. § (1) Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. 
(2) Egyúttal hatályát veszti Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületének egységes 
szerkezetbe foglalt, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 7/2007. (05. 03.) Ör. sz. rendelete. 
 
 
 

Tarjáni István     dr. Kovács András 
polgármester       jegyző 



1 
 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  
-2016. június 30-án kelt (1. számú) módosításokkal egységes szerkezetben-  

 
amely létrejött egyrészről  
Név: Biatorbágy Város Önkormányzata 
Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 
Adószám:15730088-2-13 
Törzsszáma: 730084 
Statisztikai számjel: 15730088-8411-321-13 
Képviselő: 
 Tarjáni István polgármester 
 dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével 

mint megrendelő 

- a továbbiakban Megrendelő- 
másrészről 
Cégnév: Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Rövidített cégnév: Depónia Nonprofit Kft.   
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.  
Statisztikai számjel: 12592201-3821-572-07  
Adószám: 12592201-2-07 
Cégjegyzékszám: 07-09-007690  
Bankszámlaszám: 12023008-00153959-00100005 
Minősítési engedély száma: OKTF-KP/13147-7/2015 
Minősítési osztály: C/III 
Képviselő  

neve és a képviselet jogcíme: Steigerwald Tibor ügyvezető 
mint Közszolgáltató  
- a továbbiakban Közszolgáltató - , 
 
- a továbbiakban külön-külön ”Fél” együttesen ”Felek”- között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
Megrendelő közbeszerzési eljárást indított „Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés 
és kapcsolódó szolgáltatások ellátása” tárgyában. Az eljárás nyertese Közszolgáltató lett. 
 
1 A jelen Szerződés tárgya  
1.1  A szerződő Felek egyetértőleg rögzítik, hogy jelen Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően a Megrendelő az alábbi feladatok elvégzését rendeli meg a Közszolgáltatótól: 
 
1.1.1. Közszolgáltatási feladat: 

a) Biatorbágy Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) 
hulladék a gazdálkodó szervezetektől és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
2.§ (1) 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználótól történő begyűjtése, szállítása és 
kezelőtelepen történő előkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása;  

b)  az ingatlanhasználótól történő szelektív hulladékgyűjtés; zöldhulladék gyűjtés; és 
lomtalanítás; 

c) a Közszolgáltató köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásához szükséges 
ügyfélszolgálat működtetéséről, a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-a, illetve a  
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerint; 

d) a Közszolgáltató köteles gondoskodni, külön jogszabályban előírtak szerint, a 
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közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről, valamint 
a közszolgáltatás ellátása után járó díj pénzügyi kezeléséről (számlakibocsátás és 
díjbeszedés); 

e) a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókkal írásbeli szerződést kötni, 

f) szelektív hulladékgyűjtő sziget ürítése, tartalmának begyűjtése, szállítása és kezelőtelepen 
történő előkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása; 

g) Megrendelő igényei szerint az elektronikai hulladékok hulladékgyűjtő szigetben lévő, 
szolgáltató által biztosított konténerből történő szállítása kezelőtelepen történő 
előkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása; 

1.1.2. Közszolgáltatás keretein kívül ellátandó hulladékgazdálkodási feladatok: 
a) az ingatlanhasználótól történő, a közszolgáltatási feladatot meghaladó zöldhulladék, 

illetve lomhulladék begyűjtése, szállítása és kezelőtelepen történő előkezelése, 
hasznosítása és ártalmatlanítása; 

b) Megrendelő megrendelése esetén az illegálisan lerakott hulladékok begyűjtése, szállítása 
és kezelőtelepen történő előkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása; 

c) évi két alkalommal a Megrendelővel egyezetett helyszínen és időpontban veszélyes- 
hulladékok gyűjtése, a begyűjtött hulladék szállítása és kezelőtelepen történő előkezelése, 
hasznosítása és ártalmatlanítása 

(továbbiakban Feladatok) 
 

1.2.A Közszolgáltató a jelen szerződés 1.1 pontjában foglalt Feladatok elvégzését elvállalja a jelen 
szerződésben foglalt megállapodások szerint. 
 
2.A Megrendelő kötelezettségei 

 
2.1.Megrendelő kötelezi magát, hogy minden, a Közszolgáltató számára a közszolgáltatás hatékony és 
folyamatos ellátása érdekében szükséges információt (név, lakcím, létszám stb.) a Közszolgáltató 
rendelkezésére bocsát. 

2.2.Megrendelő kötelezi magát a közszolgáltatás körébe tartozó, valamint a településen folyó egyéb 
hulladékkezelési tevékenységek és különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítésére. 

2.3. A Megrendelő Biatorbágy közigazgatási területén kizárólagos közszolgáltatási jogot biztosít jelen 
szerződés hatálya alatt a Közszolgáltató számára az önkormányzati tulajdonban lévő 
hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában. 

2.4. A Megrendelő a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 
ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítményeket az alábbiak szerint jelöli ki: 

• szelektív hulladékgyűjtő sziget:2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4.  

2.5. Havas, síkos időszakban az utak megtisztításáról, a megfelelő útviszonyokról, az utak 
járhatóságáról Megrendelő gondoskodik. 
 
3. A Közszolgáltató kötelezettségei  

3.1. A Közszolgáltató kötelezi magát a Feladatok folyamatos és teljes körű ellátására a 2012. évi 
CLXXXV. törvény, illetve a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete valamint a jelen Szerződésben és a közbeszerzési 
eljárásban előírt minőségi ismérvek szerint. A Közszolgáltató köteles a jelen szerződés megkötésekor 
a környezetvédelmi hatóság által meghatározott reá érvényes minősítési osztály és kategória szerinti 
követelmények, mint minimum követelmények biztosítására, és biztosítja a jogszabály szerinti 
engedély, és a minősítési osztály és kategória hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét.  
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3.2 A Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókkal írásbeli szerződést kötni, a szerződéskötés 
elmaradása esetén is köteles a Feladatok teljes körű ellátására. , valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben 
megállapított késedelmi kamat 2012. évi CLXXXV. törvény. 52.§-a szerinti behajtására.  

3.3 A Közszolgáltató – az ingatlanhasználó és a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – nem köteles 
kiüríteni azt az edényt, amelyik, Közszolgáltató által igazoltan és dokumentáltan: 

♦ túlsúlyos: 
- 60 literes edény maximum   12,5 kg súlyú lehet; 
- 120 literes edény maximum  25 kg súlyú lehet; 
- 240 literes edény maximum  50 kg súlyú lehet; 
- 1110 literes edény maximum  229 kg súlyú lehet; 

♦ sérült; 
♦ későn lett kihelyezve; 
♦ esetén megállapítható, hogy az edényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a 

szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, 
továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, 
ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet; 

♦ esetén érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett edény mérgező, 
robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési 
szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, 
vagy nem minősül települési hulladéknak;  

♦ kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a 
hulladék szóródása nélkül nem lehetséges 

♦ zöldhulladék esetén nem a Szolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi forgalomban 
kapható műanyag, hulladékgyűjtő zsákban, vagy a Szolgáltató által előírt egyéb 
módon megjelölten (pl. matrica) kerül kihelyezésre. 

 

3.4. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a hulladék átvételével szerzi meg annak tulajdonjogát, és 
ettől az időponttól viseli a kárveszélyt.  A települési szilárd hulladékot a belterületen és külterületi 
lakott helyekről heti egyszeri alkalommal kell elszállítani, a mellékelt járattervben (1. sz. melléklet) 
foglaltak szerint. 

3.5. Közszolgáltató az 1.1.1. pontban foglalt közszolgáltatási feladatok keretében köteles évente 1 
(egy) alkalommal a 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti lakossági lomtalanítás megszervezésére és 
végrehajtására, házhoz menő jelleggel, háztartásonként legfeljebb 3 m3 lomhulladék gyűjtésével és 
elszállításával. A lomtalanítási igényt előre kell jelezni a Közszolgáltató felé, aki legfeljebb 14 napon 
belül, de mindenképpen az ingatlanhasználóval előre egyeztetett időpontban köteles a lomhulladékot 
elszállítani. Az e fölötti mennyiség vagy alkalom esetére szóló igényt a Közszolgáltató külön díjazás 
ellenében teljesíti. 

3.6. A Közszolgáltató köteles évente 2 (két) alkalommal a veszélyes hulladékok begyűjtéséről is 
gondoskodni, a megrendelővel előre egyeztetett és az ingatlanhasználók felé előre kommunikált 
időpontban. A gyűjtés a város két különböző pontján valósul meg szombati napokon. 

3.7. A közszolgáltatási feladat ellátását és a feladat ellátásához szükséges eszközt és szakember 
állományt, a szerződés időtartama alatt folyamatosan kell biztosítani. 

3.8. Közszolgáltató évente megrendelő rendelkezésére bocsátja a tárgyévi hulladékgyűjtési-naptárat, 
melyben rendezi a munkaszüneti napok körüli járatrendet, illetve előre jelzi az elkülönítetten gyűjtött 
valamint zöldhulladék gyűjtési időpontokat. A Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatokat ünnep-
/munkaszüneti napon is köteles ellátni. A Közszolgáltató az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül 
köteles pótolni. 

3.9. Közszolgáltató az 1.1.1. pontban foglalt közszolgáltatási feladatok keretében köteles gondoskodni 
a lakosságnál keletkező, elkülönítetten gyűjtött hasznosítható hulladékok, háztartásoktól történő 
begyűjtéséről (papír, műanyag, fém) és 1 (egy) db szelektív hulladékgyűjtő sziget ürítéséről (papír, 
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műanyag, fém és üveg frakciók). A gyűjtés gyakorisága a háztartási papírhulladék esetében havi 
rendszerességgel, míg a csomagolási hulladékok esetében (műanyag, társított italos karton és fém 
csomagolások) kétheti rendszerességgel történik a mellékelt járattervben (1. sz. melléklet) foglaltak 
szerint. Az elektronikai hulladékok elszállításáról Közszolgáltató Megrendelő igényei szerint, - egy 
darab 10 m³-es konténer telítettsége esetén - előreláthatólag havi rendszerességgel köteles 
gondoskodni. 

3.10. A Közszolgáltató az 1.1.1. pontban foglalt közszolgáltatási feladatok keretében a háztartásoknál 
keletkező zöldhulladékok elkülönített gyűjtéséről évente kétszeri alkalommal, a Megrendelővel előre 
egyeztetett időpontban, külön díjazás nélkül, házhoz menő rendszerben köteles gondoskodni. 

3.11. A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretein kívül ellátandó hulladékgazdálkodási feladatok 
kapcsán naptári év április 1. napjától október 15. napjáig köteles kétheti rendszerességgel, szintén 
házhoz menő jelleggel, zöldhulladék gyűjtést szervezni a mellékelt járattervben (1. sz. melléklet) 
foglaltak szerint, melynek állandó költségét a Megrendelő felé érvényesítheti, a mennyiségarányos, 
változó költségét az általa forgalmazott és saját emblémájával ellátott zsákok vagy matricák díjában 
érvényesítheti. A kirakott karácsonyfák elszállítása külön díjazás nélkül, a heti rendszerességgel 
gyűjtött vegyes hulladék elszállításával együtt történik. 

3.12. Az illegálisan lerakott hulladékokat a Közszolgáltató a Megrendelő külön megrendelése alapján 
köteles elszállítani. 

3.13. A Közszolgáltató a szerződés teljesítése során folyamatos betekintést, ellenőrzést biztosít a 
Megrendelő számára. A Megrendelő a Közszolgáltatónak utasításokat adhat, mely esetben a 
Közszolgáltató köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. 

3.14. A Közszolgáltató köteles a szerződés teljesítése során a hatályos jogszabályi rendelkezések és a 
szakmában szokásos normák betartására. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények igénybevételére. 

3.15. A Közszolgáltató kötelezi magát, hogy a begyűjtés során elszóródott hulladékot összetakarítja. 

3.16. A Közszolgáltató felelősséget vállal az általa okozott kárért. A Közszolgáltató jelen szerződés 
aláírásáig köteles igazolni, hogy a tevékenységére teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezik, mely 
a jelen szerződés teljes időtartamára vonatkozóan kiterjed és káreseményenként legalább 3 millió 
forint fedezetet biztosít. Amennyiben a hulladékgyűjtő edény igazoltan a Közszolgáltató hibájából 
rongálódik meg, a Szolgáltató kártérítésre köteles. 

3.17. A Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és 
minőségű jármű, GPS-sel felszerelt jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges 
létszámú és képzettségű szakember alkalmazása. A Közszolgáltatónak csak speciálisan a 
jogszabályoknak és a közbeszerzési kiírásnak megfelelő, a Feladatok elvégzésére tervezett eszközzel 
és szakképesítéssel rendelkező személyzettel végezheti a szerződés teljesítését.  

3.18. A Feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúra megfelelő tárolásáról, illetve beszerzéséről a 
Közszolgáltató köteles gondoskodni. A Közszolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos, 
biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások 
elvégzésére.  

3.19 A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő nyilvántartási, adatkezelési 
és adatszolgáltatási rendszer létrehozására és folyamatos működtetésére. 
 
3.20. A Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás 
tapasztalatairól, valamint az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben 
megállapított késedelmi kamatok behajtásáról az önkormányzat képviselő-testületének legalább 
évenként egyszer írásbeli tájékoztatást ad. 
 
3.210.A Közszolgáltató köteles a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és 
tájékoztatási rendszer működtetésére. Közszolgáltató telephelyén vagy székhelyén folyamatosan 
elérhető ügyfélszolgálatot biztosít, melynek weboldallal, e-mail és telefonos elérhetőséggel kell 
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rendelkeznie. Közszolgáltató köteles a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjét 
megállapítani, a Megrendelő által Közszolgáltatóhoz elektronikus úton továbbított fogyasztói 
panaszokat és észrevételeket 8 napon belül kivizsgálni, ennek eredményéről a Megrendelőt 
elektronikus úton tájékoztatni. Közszolgáltató munkanapokon – legalább napi 6 óra időtartamban – 
telefonos ügyfélszolgálatot biztosít. 
 
3.221. Közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőjárművek téli útviszonyokra történő felkészítéséről 
(pl. téli gumiabroncs, hólánc). 
 
4.Vállalkozási Díj és fizetési feltételek  
 
4.1. A Felek rögzítik, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/B.§ (2) bekezdésének 
megfelelően rögzítik, hogy a Közszolgáltató részére a jelen szerződésben rögzített feladataiért az állam 
által alapított NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. jelen Szerződés 
rendelkezései alapján a Közszolgáltató a Feladat elvégzésének ellenértékeként Díjra (a továbbiakban: 
„Díj”) jogosult, melyre a jelen Szerződés rendelkezései szerint tarthat igényt.  
 
4.2. A Közszolgáltatási díj: Díj az alábbiak szerint illeti meg a Közszolgáltatót:  

 
4.2.1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A.§ (1) bekezdés i) és j) pontja 
értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáért járó közszolgáltatási 
díjat a Koordináló szerv szedi be. szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok 
teljesítéséért járó ellenszolgáltatásként a Díjat a közszolgáltatást igénybe vevők fizetik, a 
2012. évi CLXXXV. törvény szerint a 2013. évi LIV. törvény által megengedett mértékig, oly 
módon, hogy a számlát a Közszolgáltatónak a lakó és egyéb ingatlan esetében valamennyi 
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó részére utólag, negyedéves gyakorisággal kell 
kiállítania. A közszolgáltatási díj befizetésének módja: csekk, vagy átutalás a számla alapján.  

4.2.2. Az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani 

a) az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében  

b) a külterületi-és üdülőterületeken a szolgáltatást ideiglenesen igénybevevő (életvitelszerűen 
egész évben ott nem tartózkodó) ingatlanhasználóknak. 

c) a gyűjtőautóval járhatatlan külterületi- és üdülőterületen, valamint a gyűjtőautóval 
járhatatlan belterületen lakó ingatlantulajdonosoknak  

4.2.3. A 4.2.2 c) pont szerinti ingatlanhasználóknak megfelelő mennyiségű jelzett zsákot 
biztosít a Közszolgáltató, és ebben kötelesek az ingatlantulajdonosok a hulladékot a járható út 
határára kihelyezni.  

4.2.4. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében fennálló, 2016. április 1-étől 
keletkezett kintlévőségeket. közszolgáltatást igénybevevők késedelmes fizetése esetén a Ptk 
6:48.§ rendelkezései irányadóak, a 2012. évi CLXXXV. törvény 52.§-ban foglaltak 
figyelembevételével. 

SZERZŐDHETŐ 
EDÉNYMÉRET 

Heti egyszeri ürítés 

EDÉNYZET 
EGYSZERI 

ÜRÍTÉSI DÍJA 

EDÉNYZET 
NEGYEDÉVES ÜRÍTÉSI 

DÍJA 

EDÉNYZET ÉVES 
ÜRÍTÉSI DÍJA 

Lakossági 
szerződések 

(db)* 

álland
ó 

idősz
akos 

60 literes edény 160,00  + ÁFA 2 080,00  + ÁFA 8 320,00  + ÁFA 407 17 
110/120 literes 
edény 175,00  + ÁFA 2 275,00  + ÁFA 9 100,00  + ÁFA 4759 117 



6 
 

4.2.6. A Közszolgáltatás keretein kívül ellátandó hulladékgazdálkodási feladatok Díját a 
Megrendelő fizeti az általa kiadott teljesítési igazolásokat követően a részére kiállított számla 
alapján, havi rendszerességgel, banki átutalással. Előlegfizetésre nincs lehetőség. A 
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § 
irányadó. A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(Art.) 36/A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 

A teljesítés igazolása során a Megrendelő kérésére a Közszolgáltató köteles átadni az egyes 
gépjárművek GPS-kimutatással igazolt útvonal-kimutatását. 

4.2.7. A Közszolgáltatás keretein kívül ellátandó hulladékgazdálkodási feladatok díja az 
alábbi: 

Közszolgáltatásba nem tartozó feladatok  Egységár Éves adat* ÖSSZESEN egyéves szolgáltatási 
időszak vonatkozásában 

Illegálisan lerakott 
hulladékok  

 begyűjtése, szállítása  15 000,00 400 óra 6 000 000,00 Ft+ÁFA 

kezelőtelepen történő 
előkezelése, hasznosítása 
és ártalmatlanítása 

12 000,00 300 tonna 3 600 000,00 Ft+ÁFA 

              

a közszolgáltatás 
keretein kívül ellátandó 
zöldhulladék-gyűjtés 

Megrendelőt terhelő 
állandó költsége 

140 000,00 13 kiszállás 1 820 000,00 Ft+ÁFA 

nyújtásához biztosítandó 
zsák díja 

200,00 2370 db 474 000,00 FT+ÁFA 

              

veszélyes-hulladékok  gyűjtése, a begyűjtött 
hulladék szállítása 

80 000,00 2 kiszállás 160 000,00 Ft+ÁFA 

kezelőtelepen történő 
előkezelése, hasznosítása 
és ártalmatlanítása 

30 000,00 52 tonna 1 560 000,00 Ft+ÁFA 

              
Közszolgáltatásba nem tartozó feladatok összesen az egyéves szolgáltatási időszak 
vonatkozásában 13 614 000,00 Ft+ÁFA 

       *2016. évi várható 
adatok alapján 

       
4.2.8.A Közszolgáltató a fentieken túlmenően díjigényt nem érvényesíthet, költségtérítési 
igénnyel nem léphet fel.  

240 literes edény 300,00  + ÁFA 3 900,00  + ÁFA 15 600,00  + ÁFA 440 2 

1.100 literes edény* 1 830,00  + ÁFA 23 790,00  + ÁFA 95 160,00  + ÁFA 5 0 

                  
*1.100 literes edény 
bérleti díja: 3 900,00  Ft/db/hó+ÁFA         

Közszolgáltatásba tartozó feladatok összesen az egyéves szolgáltatási 
időszak vonatkozásában 

54 885 610,00 Ft + ÁFA  
  *2016. évi várható 

adatok alapján 
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4.2.9. A fenti Díjak a jelen szerződés hatálya alatt nem változtathatóak. 
 

4.3. Közszolgáltató a 2011. évi CVIII. törvény (RKbt.) 125.§ (4) bekezdés alapján vállalja, hogy: 
a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek 
az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a Közszolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelőt számára 
megismerhetővé teszi és a RKbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megbízót 
haladéktalanul értesíti. 
 

5.A Szerződés tartama, hatálybalépés 
 
A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés 2016. január 01. napjától, vagy ha az későbbi időpont úgy 
aláírásának napjától 2020. december 31-ig terjedő időtartamra jön létre és az aláírással lép hatályba. 
  
6.A jelen Szerződés megszűnése  
6.1.A jelen Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 
 

a) a benne meghatározott időtartam lejártával; 
b) írásba foglalt közös megegyezéssel; 
c) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 
d) felmondással. 

 
6.2. A Közszolgáltató jogosult Szerződést felmondani 6 hónapos felmondási idővel, ha  

a) a Megrendelő, mint települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan 
megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás teljesítését; vagy 

b) a jelen közszolgáltatási Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az 
a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe 
tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti, 
vagy 

c) ha a Megrendelő a jelen közszolgáltatási Szerződésben meghatározott kötelezettségét – a 
Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt 
okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. 

 
6.3. A Megrendelő jogosult Szerződést azonnali hatállyal, vagy döntése szerint felmondási határidő 
tűzésével felmondani, ha a Közszolgáltató  

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó 
jogszabályok, a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy a rá vonatkozó hatósági 
döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen 
megállapította, 

b) a jelen Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, 
vagy 

c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és a jogszabály 
által előírt, minimum a jelen szerződés megkötésekor rá vonatkozó szolgáltatási minőségnek 
megfelelő, kiállított minősítő okirattal. 

A Megrendelő által tűzött felmondási határidő maximum 6 hónap lehet. 
 
6.4.A Szerződés a 6.1. pontban felsorolt okok miatt külön-külön is megszüntethetők.  
A szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, továbbá ha a Közszolgáltató nem rendelkezik 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és a jogszabály által előírt, minimum a jelen 
szerződés megkötésekor rá vonatkozó szolgáltatási minőségnek megfelelő, kiállított minősítő okirattal, 
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a Közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást változatlanul ellátja. 

 
6.5.A Felek a jelen Szerződés megszűnését követő 15 napon belül elszámolnak egymással, ennek 
érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési kötelezettséget vállalnak. 

 
6.6.A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a RKbt. 125. § (5) bekezdése alapján 
köteles felmondani a jelen szerződést, amennyiben a Közszolgáltatói gazdasági társaság közvetetten 
vagy közvetlenül 25 (huszonöt) százalékot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a 
RKbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek .A jelen pont szerinti megrendelői 
felmondás esetén a felmondási idő 6 hónap azzal, hogy a Közszolgáltatót ez esetben is megilleti a 
szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértéke. 
 
7.Adatváltozás bejelentése 
7.1. A Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett bármely változást (név, székhely, telephely, 
bankszámla, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül a másik Félnek írásban 
bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel 
tartozik. 
 
7.2. Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelő  a 2004-ben létrejött Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodás Társulás tagja és a Társulási Megállapodás a Tagok kötelezettségévé 
teszi, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú projektjük megvalósítása során a Társulás 
tulajdonába kerülő, illetve a Társulás tulajdonában álló hulladékgazdálkodási eszközöket, 
létesítményeket a Közszolgáltató köteles igénybe venni az eszköz üzembe helyezését követően, 
továbbá a Társulás által nem biztosított egyéb hulladékgazdálkodási eszközöket a Közszolgáltató 
köteles biztosítani a projekt megvalósulását követően is. 
 
8.Vegyes rendelkezések 
8.1.A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Közszolgáltató nem vagy hibásan teljesít a 
Megrendelő jogosult a Feladatot saját maga vagy harmadik személlyel a Közszolgáltató költségére 
elvégeztetni. 
 
8.2. A Közszolgáltató, ha késedelmesen, hibásan vagy nem teljesít, kötbért tartozik fizetni. 
 
8.2.1. A Közszolgáltató, ha a Közszolgáltatási feladatok vagy a heti illetve kétheti rendszerességgel 
végzendő feladatok esetén késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbért tartozik fizetni, a késedelmi 
kötbér mértéke a késedelem 1-7. napjára 500.000,- Ft +Áfa/ nap, a késedelem 8. napjától 700.000,-
Ft+Áfa/nap, melyet a Szolgáltató minden megkezdett késedelmes naponként köteles megfizetni. 
 
8.2.2. A Közszolgáltató, ha nem szerződésszerűen teljesít, úgy hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni 
melynek mértéke a 300.000,- Ft+Áfa/alkalom, melyet a Szolgáltató minden elmaradt, vagy hibásan 
elvégzett feladatonként köteles megfizetni. 
 
8.2.3. A Közszolgáltató, ha 14 napot meghaladóan nem teljesít szerződésszerűen, úgy a teljesítés 
meghiúsultnak minősül és a Szolgáltató a késedelmi és hibás teljesítési kötbéren túl meghiúsulási 
kötbérként további 5.000.000,- Ft+Áfa összeget köteles megfizetni 
 
8.3. A Megrendelő jogosult a kártérítési és kötbér igényeit egyidejűleg érvényesíteni, azok tehát nem 
vagylagos kötelezettségek illetve követelések. 
 
8.4. A Felek megállapodnak, hogy indokoltan elmaradt teljesítésnek tekintik a járhatatlan utak (a 
kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében, illetve út- és közműépítés) miatt elmaradó teljesítést, 
feltéve, hogy a Közszolgáltató az elmaradást az ok elhárulását követő 24 órán belül pótolja. 
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8.5. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a jelen pont alapján felmerülő kártérítési és kötbér 
igény követelését a Közszolgáltatóval való elszámoláskor a díjból jogosult levonni vagy választása 
szerint annak felmerülésekor a Közszolgáltató számlavezető pénzintézeténél azonnali beszedési 
megbízás útján is érvényesítheti. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a szerződés 
megkötéséig az azonnali beszedési megbízás érvényesítéséhez szükséges engedélyét a szükséges 
okiratok formájában is átadja a Megrendelőnek. 

 
8.6.A Felek kapcsolattartói: 

 
 
 

Megrendelő részéről: 
- szerződéssel kapcsolatban: dr. Kovács András jegyző 

Tel: 23/310-174, 242 mellék 
E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu 

- szolgáltatással kapcsolatban: Molnár János Városgondnokság-vezető 
Tel: 30/269-86-54 
E-mail: molnar.janos@biatorbagy.hu  

- számlázással kapcsolatban: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 
Tel: 23/310-174, 115. mellék 
E-mail: czuczor.orsolya@biatorbagy.hu 
 

Közszolgáltató részéről: 
- szerződéssel kapcsolatban: Steigerwald Tibor  
Tel: 22/507-419 
E-mail: titkarsag@deponia.hu 

- szolgáltatással kapcsolatban: Szépe Attila 
Tel: 22/507-419 
E-mail: titkarsag@deponia.hu 

- számlázással kapcsolatban: Molnár Beáta 
Tel: 22/507-419 
E-mail: titkarsag@deponia.hu 

 
8.7.A jelen Szerződés csak írásban módosítható a Felek által. 
 
8.8.A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat egymással békés, 
tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. 

 
8.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződésben hivatkozott jogszabályok, a Ptk. 
a 2011. évi CVIII. törvény (RKbt.), a 2015. évi CXLIII. törvény az annak 197.§ (1) második 
mondatában foglalt esetkörökben, a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás tárgyalásain 
rögzítettek, valamint a közbeszerezési eljárás ajánlati felhívása és ajánlati dokumentációja továbbá a 
részvételi felhívásban foglaltak irányadók. 
 
Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt: Biatorbágy, 2016. február 1.  
 
 
 
 
 

mailto:jegyzo@biatorbagy.hu
mailto:molnar.janos@biatorbagy.hu
mailto:czuczor.orsolya@biatorbagy.hu
mailto:titkarsag@deponia.hu
mailto:titkarsag@deponia.hu
mailto:titkarsag@deponia.hu
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Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviseli: Tarjáni István polgármester  
dr. Kovács András ellenjegyzésével 
Megrendelő 
 
 
 
 
 
Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető  
Pénzügyi ellenjegyzés  

 Depónia Nonprofit Kft.  
Képviseli: Steigerwald Tibor ügyvezető 
Közszolgáltató  
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  
1 számú módosítása  

 
amely létrejött egyrészről  
Név: Biatorbágy Város Önkormányzata 
Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 
Adószám:15730088-2-13 
Törzsszáma: 730084 
Statisztikai számjel: 15730088-8411-321-13 
Képviselő: 
 Tarjáni István polgármester 
 dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével 

mint megrendelő 

- a továbbiakban Megrendelő- 
másrészről 
Cégnév: Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Rövidített cégnév: Depónia Nonprofit Kft.   
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.  
Statisztikai számjel: 12592201-3821-572-07  
Adószám: 12592201-2-07 
Cégjegyzékszám: 07-09-007690  
Bankszámlaszám: 12023008-00153959-00100005 
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mint Közszolgáltató  
- a továbbiakban Közszolgáltató - , 
 
- a továbbiakban külön-külön ”Fél” együttesen ”Felek”- között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 

1) Preambulum 
 
Megrendelő közbeszerzési eljárás eredményeként Közszolgáltatóval „Biatorbágy Város közigazgatási 
területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások ellátása” tárgyában hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: szerződés) kötött 2016. február 1. napján.  
 
A szerződés hatálybalépését követően a szerződés tartalmát érintően a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény több pontjában módosult, melyek alapján a szerződést módosítani szükséges. A 
vonatkozó módosítások a következők: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) 
(2) bekezdése szerint: „Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam ….. - i) beszedi 
a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat, 
illetve j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. (2) Az állam az (1) bekezdés 
szerinti feladatainak ellátására koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre. 
A 92/B. § (2) bekezdés értelmében: „Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a 
közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés 
és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a 
közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.” 
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A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:60.§ (1) bekezdés és 6:191.§ (3) bekezdés 
szerint a jelen szerződés módosítására irányadó szabályok a következők: ….Ha jogszabály a szerződés 
valamely tartalmi elemét kötelezően meghatározza, a szerződés a jogszabály által előírt tartalommal 
jön lére…A szerződés módosítására a szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni.  
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 1. § (8) bekezdése, valamint 141.§ (4) bekezdés 
c) pontja szerint a jelen szerződés módosítására irányadó szabályok a következő: „A közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződésekre az e törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.” .. 
„A szerződés ….. új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az 
alábbiak közül bármely esetben: 
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal 
eljárva nem láthatott előre; 
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. …”  
 
Tekintettel arra, hogy Megrendelő a jogszabályváltozást nem láthatta előre, a módosítás a szerződés 
általános jellegét nem változtatja meg, és ellenérték növekedés sem következik be, a szerződés 
módosításához új közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges.  
 

Minderre tekintettel felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbi pontjaiban módosítják: 
 
1) A szerződés 1.1.1 d) pontjának alábbi része törlésre kerül:  

 
„valamint a közszolgáltatás ellátása után járó díj pénzügyi kezeléséről (számlakibocsátás és 
díjbeszedés)” 

 
2) A szerződés 3.2 pontjának alábbi része törlésre kerül:  

 
„valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő 
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat 2012. évi CLXXXV. törvény. 
52.§-a szerinti behajtására” 

 
3) A szerződés 3.20. pontja törlésre kerül, és ezzel egyidejűleg az eredeti számozás eggyel előrébb 

kerül. 
 

4) A szerződés 4. pontja „Szolgáltatási díj” elnevezésre módosul. 
 

5) A szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

„4.1. A Felek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/B.§ (2) bekezdésének megfelelően 
rögzítik, hogy a Közszolgáltató részére a jelen szerződésben rögzített feladataiért az állam által 
alapított NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet.”  

 
6) A szerződés 4.2. pontja „Közszolgáltatási díj” elnevezésre módosul. 

 
7) A szerződés 4.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

„4.2.1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A.§ (1) bekezdés i) és j) pontja 
értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáért járó közszolgáltatási díjat 
a Koordináló szerv szedi be.”  
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8) A szerződés 4.2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

„4.2.4. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében fennálló, 2016. április 1-étől 
keletkezett kintlévőségeket.”  

A szerződés jelen módosítással nem érintett részei továbbra is érvényben és hatályban maradnak.  

Kelt: Biatorbágy, 2016. június 30.  
 
 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviseli: Tarjáni István polgármester  
dr. Kovács András ellenjegyzésével 
Megrendelő 
 
 
 
 
 
Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető  
Pénzügyi ellenjegyzés  

 Depónia Nonprofit Kft.  
Képviseli: Steigerwald Tibor ügyvezető 
Közszolgáltató  
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