
K I V O N A T 
 
 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 9-én 16 órakor megtartott 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
Tárgy: Javaslat a Szelektív Kft.-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

17/2011. (II.9.) határozat:  
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szelektív Kft-vel kötendő  közszolgáltatási 
szerződést a mellékelt tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szendrei Ferenc polgármester  
 
 

Kmf. 
 
 
 

                                      Szendrei Ferenc sk.               Dolányi Róbertné sk. 
                                          polgármester                                jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Közszolgáltatási szerződés 
 
mely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete képviseletében 
Szendrei Ferenc polgármester, másrészről a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Kft.- képviseletében Benke Sándor ügyvezető között, az alulírt napon az alábbiak szerint: 
 
1. Jelen közszolgáltatási szerződés célja, hogy a 17/2010. (II.9.) határozat alapján - a 
közszolgáltatás teljesítése érdekében - az önkormányzat és a közszolgáltató közötti kapcsolatok 
szabályozásáról gondoskodjék. 
 
2. Tura Város Önkormányzata a közszolgáltatás ellátására Zsámbok, Galgahévíz, Vácszentlászló 
községek  önkormányzataival  létrehozta a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft-
t. 

 
3. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék rendszeres 
gyűjtésére, elszállítására és ártalom mentes elhelyezésére Tura Város közigazgatási területén a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft.-t bízza meg 
 
4. A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. a 3. pontban nevesített 
közszolgáltatást vállalja. 
 
5. Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 2011. január 1. napjától 2021. december 31. 
napjáig kötik. 
 
6. Tura Város Önkormányzatának a közszolgáltatás ellátásában kötelessége: 
 

- a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges 
információkat a Polgármesteri Hivatalon keresztül folyamatosan szolgáltatja 

 
- elősegíti a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 
(folyékony hulladék) tevékenységek összehangolását 

 
- a Polgármesteri Hivatalon keresztül elősegíti jelen közszolgáltatás és a jövőben 
meghatározásra kerülő egyéb közszolgáltatás összehangolását 
 
- a közszolgáltatás folytatása során a hulladék lerakására és ártalmatlanítására a turai 0272/7. 
hrsz. alatti ingatlant jelöli ki 

 
- Tura Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a 2. pontban nevesített közszolgáltatás 
végzésére a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. rendelkezik kizárólagos 
közszolgáltatási joggal 

 
7. A közszolgáltató kötelessége: 
 

- folyamatosan és teljes körűen ellátja a települési szilárd hulladék elszállítását és kezelését 
oly módon, hogy Tura Város területéről a közszolgáltatást igénybe vevő 
ingatlantulajdonostól heti egy alkalommal elszállítja a hulladékot az általa meghatározott 
időpontban  

 
- a közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá  nem 
tartozó gazdálkodó szervezetetekkel külön szerződést köt 

 



- az általa meghatározott, kidolgozott és önkormányzati rendeletben meghatározott rendszer, 
módszer és gyakoriság szerint teljesíti a települési szilárd hulladék elszállítását, 
ártalmatlanítását 

 
- a közszolgáltatás folyamatos, zavartalan működéséhez biztosítja a szükséges mennyiségű 
és minőségű gépeket, eszközöket, berendezéseket, valamint a szükséges létszámú és 
képzettségű szakemberek alkalmazását 

 
- a közszolgáltatás teljesítése során a hulladék ártalmatlanítására kizárólag a turai 0272/7. 
hrsz. alatti ingatlant veheti igénybe 

 
- a közszolgáltatási szerződés időtartama alatt évente legalább egy alkalommal – tárgyév 
december havi képviselő-testületi ülésén- tájékoztatja az önkormányzat Képviselő-testületét 
az alkalmazott díj mértékről és az alkalmazás tapasztalatairól 

 
- az önkormányzat felé rendszeresen eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének 

 
- nyilvántartási rendszert alakít ki a közszolgáltatást igénybe vevőkről. Nyilvántartás 
tartalmazza a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, lakóhelyét, valamint annak megjelölését, 
hogy a hulladék birtokosa az önkormányzat rendeletében meghatározott módon tesz-e eleget 
a közszolgáltatás igénybevételének. Nyilvántartást vezet továbbá azokról a 
hulladékbirtokosokról, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott kötelező 
közszolgáltatást nem, vagy nem az előírt módon veszik igénybe, továbbá azokról, akik a 
közszolgáltatás az önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően tagadják meg.
 . 
Minderről évente írásban tájékoztatja Tura Város Önkormányzatának Jegyzőjét. 
 
- nyilvántartást vezet a szüneteltetést kérők adatairól, a szüneteltetés idejéről 
 
- nyilvántartja az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 23/2000.

 (XII.19.)  önkormányzati rendelet 5 § (3) - (8) bekezdései szerinti díjkedvezményben 
 részesülők adatairól  

 
- a közszolgáltatást igénybe vevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és 
tájékoztatási rendszert működtet. A Polgármesteri Hivatalon keresztül gondoskodik ennek 
közzétételéről 

 
- a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapítja a fogyasztói panaszok és 
észrevételek elintézési rendjét, ennek mindenki számára hozzáférhetővé tételéről a 
Polgármesteri Hivatalon keresztül gondoskodik 

 
- a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan tulajdonosától (használójától) 

              negyedévente - utólag- szedi be a közszolgáltatási díjat . 
 
8. Tura Város Önkormányzata a közszolgáltatás finanszírozásában, illetve folyamatos működéséhez 
a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározottak szerint vállal kötelezettséget.  
 
9. A finanszírozás feltétele, hogy a közszolgáltató jelen szerződésben és a tevékenységére 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek a közszolgáltatás teljes időtartama 
alatt eleget tegyen 
 
10. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei megegyeznek a számvitelről szóló 2000. évi C. 



törvényben meghatározott számviteli alapelvekkel: 
  - a valódiság elve 
                             - óvatosság elve 
                             - bruttó elszámolás elve 
 
11. A közszolgáltatás díja maximált díj, ettől eltérő díj alkalmazására a szolgáltatónak nincs 
lehetősége. A közszolgáltatás díjának mértékét az önkormányzat rendeletben határozza meg. Az 
egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló  23/2000.(XII.19.)  rendeletben 
meghatározott közszolgáltatási díj összegét e szerződés melléklete tartalmazza. 
 
12. A közszolgáltatási díj megváltoztatását a szolgáltató az önkormányzat képviselő-testülete előtt 
évente egyszer kezdeményezheti. 
 
Az alkalmazott díj megváltoztatásának kezdeményezésére első ízben jelen szerződés megkötését 
követően  nyílik lehetősége, először a 2012. évre vonatkozóan 2011. december hónapban.  
 
A közszolgáltatási díj megállapításának módszere az alábbi: 
 

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKRA VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ 
  

Az egytényezős közszolgáltatási díj: 
 
a/ A közszolgáltatási díj mértéke  nettó: 14.880Ft +ÁFA(25%); bruttó 18.600-Ft/év/ingatlan. 
 
A díj kiszámításának alapjául szolgáló módszer az alábbi: 
 

Fizetendő díj = egységnyi díjtétel x szolgáltatási mennyiség (alkalom) 
 
Egységnyi díjtétel: a 110 l-es gyűjtőedény egyszeri ürítési díja ( 357,69-Ft) 
Szolgáltatási mennyiség: a gyakoriság szerinti alkalom ( az év 52 hete) 
 

18.600 Ft= 357,69-Ft x 52 
Az egységnyi díjtétel tartalmazza: 
 
 a hulladék begyűjtést, elszállítást, ártalmatlanítást 
 a szelektív gyűjtést, válogatást, komposztálást 
 az utógondozásra is kiterjedő ártalmatlanítási költséget 
 a számlázási költséget 
 
 b/ A külterületi lakó ingatlanok tulajdonosai  bruttó: 18.600 Ft/ingatlan éves hulladékszállítási és 
ártalmatlanítási díjat kötelesek fizetni, ha az ingatlan egész évben lakott.  
Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen 
használt ingatlan) esetében az év 2-3 negyedév használati szezont figyelembe véve, a fele díjat kell 
fizetni azaz bruttó: 9 300 Ft/év/ingatlan 
 
c/ Az 1. pontban megállapított díj a lakossági lomtalanítás és veszélyes hulladékgyűjtés díját nem 
tartalmazza.   
 
13. A közszolgáltató a közszolgáltatási díj befizetésekről elkülönített analitikus nyilvántartást vezet. 
 
14. A szolgáltató a meg nem fizetett közszolgáltatási díj keletkezésétől számított 30 napon belül 
írásbeli felhívást bocsát ki, melyben felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési 



kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. 
 
15. A felszólítás eredménytelensége setén, a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a 
közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett- a díjhátralékot Tura Város 
Önkormányza-tától igényelheti. 
 
16. A szabályosan benyújtott igénylés alapján Tura Város Önkormányzatának Jegyzője - az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 4. § (2) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 26. §-a szerint- intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek 
adók módjára történő behajtása érdekében. 
 
17. A behajtott díjhátralékot Tura Város Önkormányzata 8 napon belül átutalja a közszolgáltató 
számlájára. 
  
18. Ha a köztartozás behajthatatlan, Tura Város Önkormányzata - a feladathoz kötött állami 
támogatás terhére- a behajthatatlanság tényének megállapítását követő 8 napon belül megtéríti a 
díjhátralékot a közszolgáltató részére. 
 
19. Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést egybehangzó akarattal akkor módosíthatják, ha 
jelen szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi 
elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti.  
 
20. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

- a szerződés 5. pontjában meghatározott időtartam lejártával 
- a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével 
- az önkormányzati tulajdon megszűnése miatt, a megszűnéstől számított 6. hónap 
utolsó napján 
- elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg 
- felmondással  
 

21. A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat azt követően 
a szerződést a  224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet 16.§.(2) bekezdésében meghatározott esetekben 
mondhatja fel. 
 
22. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen közszolgáltatási szerződést 
felmondhatja, ha . 
 - a közszolgáltató - a szolgáltatás teljesítése során- a tevékenységére vonatkozó 
   jogszabályi előírásokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és a jogsértés 
   tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította vagy
 

- a közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségeit 
neki 

                         felróhatóan súlyosan megsértette .
 
23. A közszolgáltató jelen szerződést akkor mondhatja fel, ha az önkormányzat jelen 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása ellenére 
- súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás 
teljesítését.



 

 

 
24. Jelen közszolgáltatási szerződés felmondási ideje hat hónap 
E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi 
XLIII. tv, valamint a 224/2004.(VII.22.) Korm.rendelet és 64/2008.(XII.23.) Korm. rendeletek 
az irányadók.  
Jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt a szerződő felek elolvasás után írták 
alá. 
 
 
Tura, 2011. ___________________ 
 
 

.......................................................    ................................................... 
                       Szendrei Ferenc        Benke Sándor 
                         polgármester                                                   ügyvezető igazgató 


