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4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 
Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
- a Képviselő-testülethez - 

 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felbontásának kezdeményezéséről és 

új közszolgáltató kijelöléséről 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 
A Képviselő-testület 306/2000. (XI.14.) Kt. sz. határozata alapján a Tiszavasvári települési 
szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozóan közszolgáltatási szerződést kötött a 
Kelet-Környezet Kanadai-Magyar-Környezetvédelmi Befektető Kft.-vel, mely szerződés 
határozott időre - 2001. január 1. napjától- 2020. december 31-ig - jött létre. 
 
I. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. (továbbiakban Ht.) 2013. január 1. napján lépett 
hatályba, és azóta több alkalommal módosult.  
 
A Ht. 90. § (8) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: 

(8) Az e törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési 
önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított 
minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2014. július 1-ig megköti. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől

A Ht. értelmében tehát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, majd ezt követően 
az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiállított minősítést a Kelet-Környezet 
Kft-nek 

 csak az a nonprofit gazdasági 
társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ 
által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal - az 
e törvény hatálybalépését követően és az OHÜ által kiállított minősítő okirat birtokában 
– hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött. 
 
A Ht. előírja továbbá, hogy a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedélyt csak annak a nonprofit gazdálkodó szervezetnek adhat, 
amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása 
a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve 
rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a 
felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza, vagy visszahívja.  
 
Annak érdekében, hogy a Kelet-Környezet Kft. jogosult legyen a törvény által előírt engedély 
megszerzésére, az önkormányzat – a Képviselő-testület 67/2014. (III. 13.) Kt. számú 
határozata értelmében – többségi tulajdoni részesedést szerzett a Kelet-Környezet 
Kanadai-Magyar-Környezetvédelmi Befektető Kft.-ben. Ezzel egyidejűleg a Kelet-
Környezet Kft. nonprofit gazdasági társasággá alakul át. 
 

legkésőbb 2014. július 1. napjáig meg kell szereznie úgy, hogy eddig az időpontig 
a közszolgáltatási szerződést is aktualizálni kell a törvényi előírásoknak megfelelően. 



 3 

További pozitív változás lesz a jövőre nézve, hogy a Közszolgáltató nagy hangsúlyt fektet a 
szelektív hulladékgyűjtésre. Már az első szállítás során minden háztartás szelektív 

Ezek hiányában 2014. július 1. napjától a Kft. nem láthatja el a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatokat. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint ismeretes, városunk tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-
gazdálkodási Társulásnak. A társulási megállapodásban a tagönkormányzatok a 
társulásra ruházták át a kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatási feladatok közül többek között a közszolgáltató kiválasztását és a 
közszolgáltatói szerződés megkötését is.  
 
Ez azzal a kötelezettséggel jár, hogy amennyiben a jelenleg hatályos közszolgáltatási 
szerződésünk bármilyen oknál fogva megszűnik, az önkormányzatnak kötelezően azt a 
közszolgáltatót kell kijelölnie, amellyel a Társulás szerződésben áll.   
 
Ez a közszolgáltató az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban Kft.), melyet a Társulás a teljes körű feladatellátás érdekében alapított, és 
amellyel a közszolgáltatás biztosítására Közszolgáltatói Szerződést kötött a 
tagönkormányzatokra kiterjedő területi és személyi hatállyal.  
 
A Kft. már rendelkezik a Ht. által előírt engedéllyel és minősítéssel, az engedély hatálya 
kiterjed Tiszavasvári városra is.  
2013-ban az engedély és a minősítés megszerzését követően a Kft. a törvényi előírásoknak 
megfelelően megkötötte az új típusú közszolgáltató szerződést a Társulással, melynek 
hatálya értelemszerűen a Társulás tagönkormányzataira is vonatkozik, így Tiszavasvárira is. 
Fentiekből következik, hogy a tagönkormányzatoknak nem szükséges önállóan szerződést 
kötni. 
 
Fentiek alapján a Képviselő-testületnek jelenleg az a feladata, hogy a határozat mellékletét 
képező közszolgáltatási szerződést tudomásul vegye, és kijelölje a Kft.-t a közszolgáltatói 
feladatok ellátására Tiszavasvári város közigazgatási területén 2014. július 1. napjától.  
 
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával, Éberhardt 
Gábor úrral többször egyeztettem fenti témakörben, és arról biztosított, hogy Társaságuk 
felkészült arra, hogy a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés megszűnésének 
időpontjától kezdődően önkormányzatunk igazgatási területén a hulladék begyűjtését és 
szállítását megkezdje. 
 
A Kft. a közszolgáltatást Tiszavasváriban a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. 
alvállalkozó útján valósítaná meg a hulladék begyűjtése, szállítása, illetve az adminisztratív 
feladatok ellátása (számlázás, ügyfélszolgálat) tekintetében. 
 
Ahogy az előterjesztés mellékletét képező levélből kitűnik, a lakosság számára pozitív 
változást jelent majd a közszolgáltatási díj csökkenése, ugyanis az Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft. a Társulási Tanács által 2012. április 14. napján érvényes 
díjtételből számított díjat kívánja alkalmazni, mely nettó 225 Ft/120 literes 
gyűjtőedény/alkalom. Egy évre levetítve 14.859 Ft. Ezt a díjat 2014. december 31. napjáig 
kell alkalmazni, ezt követően a közszolgáltatási díjat miniszteri rendelet fogja megállapítani.  
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hulladékgyűjtő zsákot fog kapni, amelyben a papír és a műanyag hulladékot elkülönítve kell 
gyűjteni, ezek a megadott napon elszállításra kerülnek. Ennek hosszú távú hozadéka lehet, 
hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel csökkenthető a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló 
gyűjtőedény mérete. 
 
2015-től várhatóan a szelektív hulladékgyűjtést igénybe vevők kisebb űrtartalmúra cserélhetik 
a kommunális gyűjtőedényt. A tervek között szerepel a későbbiekben a zsákos szelektív 
gyűjtés helyett a gyűjtőedényes szelektív gyűjtés bevezetése is. 
 
Az első szállításkor minden háztartás részletes tájékoztatót fog kapni a közszolgáltatás 
gyakorlati megvalósulásáról, egyéb tudnivalókról. Az egyes utcákra vonatkozó szállítási 
napok nem változnak, a megszokott rend szerint történik a hulladék elszállítása július 1-je 
után is.  
 
Ügyvezető Úr biztosított továbbá arról, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az 
átállás minél zökkenőmentesebb legyen, és az első időszakban átmenetileg esetlegesen 
felmerülő problémákat igyekeznek minél hamarabb megnyugtató módon kezelni.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A települési önkormányzatnak a hulladékkezelési közszolgáltatást kötelezően és folyamatosan 
el kell látnia. A város egy napig sem maradhat ellátás nélkül. 
 
A törvény által előírt határidőig már csak néhány nap van, tehát a döntéssel nem lehet várni.  
Az elmúlt időszakban többször egyeztettem a Kelet-Környezet Kft. ügyvezetőjével, Kovács 
Miklós Úrral. Ugyan az engedély iránti kérelmet a Kelet-Környezet Kft. beadta a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező szervhez, de annak kiadása iránti eljárás még folyamatban van a 
Felügyelőségen.  Az engedély megszerzését követően kellene még – 2014. július 1. előtt - az 
OHÜ minősítését megszerezni, és a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést a törvényi 
előírásoknak megfelelően aktualizálni.  
 
Az idő rövidségére tekintettel egyértelműen látszik, hogy erre nincs reális esély, így javaslom, 
hogy a Testület fentiek alapján döntsön ebben a kérdésben.  
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Kelet-Környezet Kft. többségi tulajdonának 
megszerzésekor Kovács Miklós Ügyvezető Úrral szóbeli megállapodás született arra 
vonatkozóan, hogy amennyiben bármilyen oknál fogva a Kft. nem szerzi meg a megadott 
határidőig a szükséges engedélyeket - annak érdekében, hogy az önkormányzatot ne érje 
anyagi hátrány - a Kelet-Környezet Kft. az önkormányzat által megvásárolt törzsbetétet teljes 
egészében visszavásárolja, ugyanazon a vételáron. 
 
Javaslom, hogy az erre vonatkozó társasági szerződésmódosítást jelen határozattal 
kezdeményezze a testület. 
 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után hozza meg 
döntését. 
 
Tiszavasvári, 2014. június 19.     
  

      Dr. Fülöp Erik 
                            polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2014.(…..) Kt. számú 
határozata 

 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felbontásának kezdeményezéséről és 

új közszolgáltató kijelöléséről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-a alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület 
 
1. kezdeményezi a Kelet-Környezet Kanadai-Magyar-Környezetvédelmi Befektető Kft.-vel 
2000. december 14. napján megkötött „Közszolgáltatói szerződés Tiszavasvári települési 
szilárd hulladék kezelésére” közös megegyezéssel történő felbontását 2014. június 30. 
napjával.  
 
2. kijelöli az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (székhelye: 4400 nyíregyháza, 
Benczúr tér 7. szám) elnevezésű gazdasági társaságot a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatói feladatok ellátására Tiszavasvári város közigazgatási területén 2014. július 1. 
napjával. 
 
3. tudomásul veszi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződést 
jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal. 
 
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat 1. pontjában meghatározott döntés 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kelet-Környezet Kanadai-Magyar-
Környezetvédelmi Befektető Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének értékesítése 
érdekében kezdeményezze a társasági szerződés módosítását. 
 
6. felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről értesítse a Kelet-Környezet Kanadai-
Magyar-Környezetvédelmi Befektető Kft. és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 
ügyvezetőjét. 
 
 
 
Határidő: azonnal       Felelős: Dr. Fülöp Erik 

   polgármester 
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se alapj6n a feleknek a Ht-nek mindenben megfelel6 kSzszolgLltatSsi szerz6d6st

Ht. 90, S 0 E torvdny rendelkezdseit a hatdlybaldpdse utdn indult iigtekben ds
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I kdtnie:

It eljdrdsok-

..... (B) Az e torvdny szerinti hulladdkgazddlkoddsi kozszolgdltatdsi szerzflddst a i dnkormdnv-

zat a hulladdkgazddlkoddsi kozszolgdltatdsi engeddllyel 6s az OHU dltal kidlli' t min1sttd okirattal
rendelkezf gazddlkodd szervezettel legkes6bb 2014. jillius l-ig megkoti. H kdz-

amely hulladdk-
rendelkezik,

valamint a telepiilisi dnkormdnyzattal - az e tdminy hatdlybaldpis& kilveffen az OnU iltut kitit
l[tott minfs{t6 okirat birtokribsn - hulladikgazddlkoddsi kdzszolgriltatdsi kdtittt,
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lgSltaths megkez-

Orommel t6j6koztatom, hogy T6rsasSgunk fentiek szerint a kdzszolgh el6irt valamennyi

feltdtellel rendelkezik. Kiz6r6lagos onkorm6nyzati tulajdonl6r; mellett,
t6rsas6gk6nt rendelkezik kdzszolgilltat6i enged6llyel, valamint Cll. UHU

profit gazdashgi
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enged6lyek tSrsasSgunk honlapj 6n is megtekinthetoek:

A fentiek alapj6n, az fi)szak-.ltlftildi Kiirnyez
ezfton szeretn6m jelezni 6nnek, hogy Tdrsasri
On ko rm dnyzatuk kdzigazgathsi teriilet6n a hull

szolgriltatdst 2014. jitlias 1-idt6l csak az a nonproJit gazd.asdgi tdrsasdg vdge
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A kdzszolgilltatfus ell6t6sht T6rsasligunk a kdzszolghltat5si szerzodds 6s a T6rsr[l6si tan6cs dont6se
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tul Az 69 a hrillad6k begyiijt6s6re,

az a (s at) terjpd ki.

K6rem, hogy a Tirsuldsi Meg6llapodSsban vfllatt kiitelezetts6giik teljesit6se 6s a Tdrsulfs 6ltal
m6r megkiittitt kiizszolgfltatdsi szerz6d6s hatilyba l6p6se, valamint a szol!6ltatfs 6tv6tel6nekm6r megkiittitt kiizszolgfltatdsi szerz6d6s hatilyba l6p6se, valamint a
technikai megval6sit6sa 6rdek6ben a sziiks6ges iinkormhnyz:ati ddnt6sefiet sziveskedjenek

- ^-t ^--imeghozni.

K6pvise hLat6lyosulSsfitgl, a kdzszolgilltat6

szem6ly z6d6s megsziinl6s6r6l. K6rjiik, a Ht.

35. $ b) ak6zszolgilltapot, az alv|llalkoz6t,
az alvlllalkoz6 6ltal vlgzett hulladdkgazd6lkodSsi tev6kenys6get, illetve alv6llalkoz6knak a

zonyitott arfinyht, tov6bb6 a Ht. 35. $ g) pontja alapjhn hozzilk meg az

ndelkez6 st, valamint az adatszolgilltatin m6dj 6ra v{natko z6 j o g szab 6ly i

A kiizszo 6ra rmhnyzati lhatfskdr 2011. januflr. 1. napj6t6l
megsztint a k 2013. jrilius 1. napj6t{l a Ht. 91. $-6ban
foglaltak A a az cinkormfinyzat 201p. fiptilis 14. napj6n

hat6lyos rendelet6ben alkalmazott dij. A ktrzszolg6ltatrisi dij 2013.jrilius 1. napj6tpl a fenti idopontban

6rv6nyes rendeleti dij 4,2 Yo-kal megemelt tisszeg6nek a90%o-a.

Tdrsasfgunk azonban a Tirsuldsi Tanics 6ltal 2012. dprilis 14. napjfn {rv6nyes dijt6telb6l
szdmitott dijat kiv{nja Tiszavasvfri telepiil6sen alkalmazni, amely nett6 225 Fttlz0 literes
gyiij t6ed6ny/alkalom.

A dijat 2014. december 31. napj6ig kell ezen sz6mit6sok szerint alkalmazli. Ezt kovetoen a

k6zszolg6ltat6si d{jat miniszteri rendelet fogja me

szervek, valamint a szociflis torv6ny szerinti 6p

term6szetes szem6lyekre vonatkoz6 dijt6teleket
dijtdteleit is szabLlyozza. Esetiikben a kdzszolg|
december 31. napjSn alkalmazhat6legmagasabb dii 4,2%o-kal megennelt osszege'

Ahogy m5r fent rlszleteztem, a T6rsul6s 6s a kdzszol g6ltat6 kcizott rn6r megkottetett a kdzszolgilltat6i

szerzbdls, mely alapj6n azEszak-Alfoldi Ktirnyezetgazdiikod6si K-.ft, jogosult 6s egyben koteles az

Oncik telepiil6s6n a hulladdkkezeldsi kdzszolgilltathst teljes kdnien biztositani. A kozszolgfiltat6

azonban az cinkonnfunyzat rendelet6ben meghathrozott r6szlets',zabillyok szerint vdgzi majd a

kozszolgilltathst.

K6szs6ggel v6llalorn a szem6lyes egyeztet6st Onnel, illet6leg a k6pvisel6-testtilettel, annak 6rdek6ben,

hogy a konkr6tan felmeriil6 k6rddsekre azonnali 6s megnyugtat6 villirszt adhassak.

A fentiek szerint meghozott testiileti
sz5momra egy p6ldrinyt megki.ildeni.

Egyiittmrikdd6siiket elore is kciszdnom!

Nyiregyhriz a, 2014. j rfnius 16.

hatfir ozatokb6 I 6s <inkorm 6ny zati rendeletb6l sziveskedj enek

Eberha
fszak-Atfiildi

4400 Ny

K

Tisztelettel:

6zszolg6ltat6
ilkod6si Kft.
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