
A Képviselő-testület 120/2017. (III. 23.) sz. kt. határozatának melléklete  

 
 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
 
amely létrejött egyrészről 

Név: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
Székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
Adószám: 15725228-2-04 
KSH azonosító (statisztikai számjel): 15725228-8411-321-04 
Képviseli: Varga Gusztáv polgármester 

mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről a 

Teljes név:  DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Rövid név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 
Székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz. 
Cégjegyzékszám: 04-10-001626 
KSH azonosító (statisztikai számjel):  25448717-3811-573-04 
KÜJ azonosító: 103 474 704 
KTJ azonosító:  102 421 153 
Adószám: 25448717-2-04 
Képviseli: Siket Tibor igazgatósági elnök 

mint a közszolgáltatást ellátó nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban: 
Közszolgáltató, Önkormányzat és Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek) 
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Előzmények 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 
rendelkezéseinek értelmében a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés útján köteles biztosítani.  
 
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 23. 
napján döntött a DAREH Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról, 
amelynek hatálybalépése 2017. szeptember 23. napja. A Közszolgáltató DAREH 
Önkormányzati Társulás egyszemélyes tulajdonában, amely ellátja a Társulás 
településein a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, a köztük létrejött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján. 
 
Az Önkormányzat és közszolgáltatója között a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés 2017. március 31. napján a felek közös akaratából 
megszűnik. Tekintettel a közszolgáltatás folyamatos ellátására és biztonságára, 
Felek a DAREH Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás folyamatának 
végéig, 2017. szeptember 22. napjáig egymással hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést kötnek.  
A közbeszerzési eljárás lefolytatására a fentiek figyelembevételével, illetve a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdésének j) pontja 
alapján kerül sor. 
 



 
 

2. A szerződés tárgya 
Jelen szerződés megkötésével az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót a Ht. 
alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység (a továbbiakban: 
közszolgáltatás) ellátásával az Önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási helyi 
közszolgáltatásról szóló mindenkori önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: 
Rendelet) foglaltak szerinti tartalommal. 
 

3. A közszolgáltatási terület 
Közszolgáltató a közszolgáltatást Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának a 
Rendeletben meghatározott területén köteles ellátni. 
 

4. A közszolgáltatás időtartama 
Felek jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 2017. április 1. 
napjától 2017. szeptember 22. napjáig tartó határozott időtartamra kötik meg. 
 

5. A közszolgáltatás minőségi ismérvei 
5.1. A szerződés szerinti közszolgáltatás minőségi ismérveit a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1. 
mellékletében meghatározott, a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges 
követelmények alapján határozzák meg a Felek. 

5.2. A Közszolgáltató a szerződés megkötésekor rendelkezik 
a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és 

megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és 
eszközökkel, valamint olyan telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás 
végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, 
tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére; 

b) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében 
ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen bekövetkező 
környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; 

c) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a vonatkozó 
jogszabályok előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel. 

 
6. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

A Felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban 
a Ht. és a végrehajtására kiadott jogszabályok tartalmazzák. A Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogaikat és kötelezettségeiket a hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolják, illetve teljesítik, figyelembe véve 
a hulladékgazdálkodás országos és területi célkitűzéseit, illetőleg egymás jogos 
érdekeit. 
 

6.1. Az Önkormányzat kötelezettségei: 
a) a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról rendeletet alkotni; 
b) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára 

szükséges információkat szolgáltatni a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra 
tekintettel, a Rendeletben foglaltaknak megfelelően; 

c) a Közszolgáltatóval együttműködni a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű 
ellátásának elősegítése érdekében; 

d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladékgyűjtésre, szállításra és 
kezelésre szolgáló helyeket és létesítményeket meghatározni; 



e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát biztosítani; 
f) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek 

közszolgáltatással történő összehangolását elősegíteni; 
g) a közszolgáltatásnak a közszolgáltatási területen végzett más 

közszolgáltatásokkal való összehangolást elősegíteni; 
h) a lakosság tájékoztatása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést közzétenni a helyben szokásos módon. 
 

6.2. A Közszolgáltató kötelezettségei: 
a) az Ingatlanhasználókkal a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés 

Rendeletben előírt tartalommal megkötni; 
b) az ingatlanhasználóval létrejött egyedi szerződések alapján a 

közszolgáltatásnak a Rendeletben foglaltaknak megfelelő gyakoriság szerint 
teljesíteni; 

c) ünnepnapok, szélsőséges időjárási körülmények, vagy egyéb objektív ok miatt 
a meghatározott napon a gyűjtés meghiúsulása esetén a gyűjtést az azt követő 
első lehetséges napon elvégezni, a módosításról a Közszolgáltató honlapján az 
ingatlanhasználókat tájékoztatni; 

d) a közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között 
elhelyezett hulladékot külön szerződésben meghatározott díjazás ellenében 
elszállítani; 

e) a Rendeletben felsorolt szelektív hulladékgyűjtő szigeteket üzemeltetni és a 
szelektíven gyűjtött hulladékot hasznosítani; 

f) a közszolgáltatást folyamatosan és teljes körűen ellátni; 
g) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, 

gépet, eszközt és berendezést biztosítani, valamint a szükséges létszámú és 
képzettségű szakembert alkalmazni; 

h) nyilvántartási rendszert működtetni és a közszolgáltatás teljesítésével 
összefüggő adatszolgáltatást teljesíteni; 

i) a közszolgáltatást igénybevevők számára ügyfélszolgálatot és tájékoztatási 
rendszert működtetni; 

j) a közszolgáltatással kapcsolatos panaszokat haladéktalanul kivizsgálni, a 
szükséges intézkedéseket megtenni és erről a bejelentőt tájékoztatni; 

k) a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és 
folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket biztosítani; 

l) a közszolgáltatással kapcsolatos gazdasági tevékenységének könyvelését az 
egyéb gazdálkodásától elkülönítetten nyilvántartani; 

m) a Szerződés hatálya alatt a tevékenység végzéséhez előírt követelményeket, a 
tevékenység végzésére feljogosító engedélyeket és a tevékenység végzéséhez 
előírt minősítés folyamatos meglétét biztosítani; 

n) az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, fémhulladék és zöldhulladék a 
Rendeletben foglaltaknak megfelelő gyakoriság szerinti házhoz menő járattal 
történő rendszeres begyűjtése, elszállítása; 

o) a rendeletben foglaltaknak megfelelően a települési lomtalanítás elvégzése; 
p) tevékenyen közreműködik a lakosság szemléletformálásában, az elkülönített 

hulladékgyűjtés eredményességének javítása érdekében. 
 

7. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei 
7.1. A Ht. 32/A. § (1) bekezdésének i) és j) pontjai alapján az állam 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 Ht. 32/A. § (2) bekezdése szerint az állam a fenti feladatok 
ellátására koordináló szervezetet hoz létre, amely szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Koordináló szerv.) A fentiek alapján 2016. április 1. napjától 
kezdődően a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés nem a 
Közszolgáltató, hanem a Koordináló szerv feladata. 

7.2. A közszolgáltatás finanszírozásában az Önkormányzat közvetlenül nem vesz 
részt, a közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjból kell 
finanszírozni azzal, hogy Önkormányzat megtéríti a közterületen elhagyott, vagy 
azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállítása esetén a 
Közszolgáltató felmerült költségeit. 

7.3. Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(4) bekezdés alapján számított díjnál 
alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában 
köteles a Közszolgáltatónak megtéríteni, amelyről a Felek legkésőbb a tárgyévet 
követő év első negyedévének utolsó napjáig elszámolni kötelesek. Abban az 
esetben, ha az Önkormányzat díjkedvezményt, mentességet vagy ingyenességet 
állapít meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett 
összegét a Koordináló szerv számára az Önkormányzat köteles megtéríteni. 

7.4. A Koordináló szervet a Közszolgáltató általa végzett hulladékkezelési 
közszolgáltatásért díjazás illeti meg, melyet a közszolgáltatást igénybevevőktől 
(ingatlanhasználóktól) közvetlenül jogosult beszedni (hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj). 

 
8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
8.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 2014. december 31-ig a Ht. 91. §-a 

szerint kerül megállapításra, azt követően a díjat a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a szabályozásért felelős 
miniszter rendeletben állapítja meg. 

8.2. A közszolgáltatási díj beszedésére és a kintlévőségek kezelésére a Koordináló 
szerv jogosult, a Közszolgáltató adatszolgáltatása alapján. 

 
9. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele 

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben részletezett 
közszolgáltatás ellátásához a Közszolgáltató jogosult alvállalkozó, illetve egyéb 
közreműködő (teljesítési segéd) igénybevételére, azonban azok teljesítéséért a 
Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna. 
 

10. Szerződés módosítása 
Amennyiben a szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a 
szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Felek bármelyikének 
lényeges és jogos érdekét sérti, a Felek a szerződést a jogszabályok 
rendelkezéseinek a megtartásával egybehangzó akarattal, a szükséges mértékben 
írásban módosíthatják. 
 
 
 



11. Szerződés felmondása 
11.1. Az Önkormányzat a szerződést a Ht. 37. § (1) bekezdésében, illetve a Ptk.-ban 

meghatározott felmondási okok fennállásán túlmenően akkor mondhatja fel, ha 
a) a Közszolgáltató – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére 
vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és a 
jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította; 
b) a Közszolgáltató a szerződésben rögzített kötelezettségét neki felróható okból 
súlyosan megszegte. 

11.2. A Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a szerződést akkor 
mondhatja fel, ha 
a) az Önkormányzat a szerződésben meghatározott kötelezettségét – a 

Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsértette, és ezzel a 
Közszolgáltatónak kárt okozott vagy akadályozta a közszolgáltatás teljesítését;  

b) a szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a szerződés 
tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a 
közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos 
érdekeit jelentős mértékben sérti. 

11.3. A szerződés felmondási ideje 6 hónap.  
 

12. A szerződés megszüntetése 
A szerződés megszűnik:  
a) a szerződés szerinti időtartam elteltével; 
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 
c) felmondással; 
d) a Felek közös megegyezésével. 
 

13. Vegyes és záró rendelkezések 
13.1. Felek a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket egyeztetni kötelesek, 

melynek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 
13.2. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ht., a kapcsolódó 

jogszabályok, a Rendelet és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 

13.3. A Felek képviselői a szerződést annak elolvasását és értelmezését követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 
  
Mezőkovácsháza, 2017. március ___. 
 
 
 

___________________________________ ________________________________ 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 
képviseletében képviseletében 

Varga Gusztáv Ágostonné Dohányos Ivett Siket Tibor 
polgármester Költségvetési ir. vez. igazgatósági elnök 

 
  
 


