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ELŐTERJESZTÉS 
- a Képviselő-testülethez – 

 
 

Köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött  
hulladékszállítási szerződés módosításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztasági feladatok ellátása 
céljából lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként konténeres hulladékszállítási 
szerződést kötött Kompár László egyéni vállalkozóval a 251/2017.(X.26.) Kt. számú 
határozat alapján. 
 

I. Hulladékgyűjtő konténerek káresetei 
2017. november 27. napján Kompár László egyéni vállalkozó ,,Tájékoztatás 
hulladékgyűjtő konténerek káreseteiről” tárgyú levelében (előterjesztés 1. számú melléklet) 
arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a táblázatban szereplő 8 db konténer az elmúlt 
időszakban legalább 1 alkalommal felgyújtásra került, melynek következtében 2 konténer 
használhatatlanná vált. Kéri az önkormányzatot a szükséges egyeztetések elindítására.  
 

 
2018. január 15. napján, az erről készült jegyzőkönyv (előterjesztés 2. számú melléklete) 
szerint a Kun Béla úton kihelyezett konténert ismeretlenek felgyújtották, melynek tényét 
ifj. Kompár László jelezte az önkormányzatnak. A tűzoltóság beavatkozására nem volt 
szükség. 2018. május 7. napján ismét felgyújtásra került a konténer.  
 
A büdi részen lévő, illetve a Széles, Keskeny úton lévő konténerek annyira 
megrongálódtak, hogy használhatatlanná váltak, így a 2017. november végén jelzett 
használhatatlanná vált 2 db konténer 4 db-ra bővült.  
 

 Helymeghatározás Konténerek 
száma 

Ürítés 
gyakorisága 

1. Erdő u. 1 db 2 hetente 
2. Keskeny u. 1 db 2 hetente 
3. Kun Béla u. 1 db 2 hetente 
4. Bereznai u. 1 db 2 hetente 
5. Víz u. 1 db 2 hetente 
6. Józsefháza 1 db 2 hetente 
7. Széles 1 db 2 hetente 
8. Jázmin u.  1 db 2 hetente 



2017. november 27. napján létrejött köztisztasági feladatok ellátása céljából konténeres 
hulladékszállítás szolgáltatásra vonatkozó szállítási szerződés (előterjesztés 3. számú 
melléklete) 8. pontja alapján a megrendelő részére használatba adott gyűjtőedény nem 
rendeltetésszerű használatából eredő károsodás eredményeként bekövetkező anyagi 
kárt a megrendelő köteles a hulladékszállító részére megtéríteni.  
 
A szállítási szerződés 9.1 pontja alapján: a hulladékszállító köteles 3 árajánlatot bekérni 
a használhatatlanná vált hulladékgyűjtő edények pótlására vonatkozóan. 
 
Ez alapján megkerestem Kompár László egyéni vállalkozó, hulladékszállítót, hogy az 
érvényben lévő szerződés fentebb említett pontjaira hivatkozva szerezze be a szükséges 
árajánlatokat. 
 
A fenti megkeresést követen 2018. június 8-án beérkezett a kért árajánlat (előterjesztés 4. 
számú melléklete). Kompár László így az általa igényelt kártérítés összegét 2.040.000.- Ft-
ban állapította meg, mely összeg 6 db új konténer árának felel meg.  
 
Tisztelt Képviselő-testület, az önkormányzat a jelenleg is használatában lévő 8 db konténert 
bérli, melynek bérleti díja/db:3.000 Ft+ÁFA/hónap. Ezen konténerek használata nem csak 
a közbeszerzés lefolytatását követően kerültek az önkormányzat használatába, hanem 
már előtte, a köztisztasági feladatok ellátásának megkezdésekor is, azaz 2016. augusztus 
16. napjától. 
 
Az előterjesztés 3. számú mellékletét képező szállítási szerződés 9.1. pontja értelmében a kár 
meghatározásánál kizárólag ugyanolyan paraméterekkel rendelkező gyűjtőedény vehető 
figyelembe, amely a köztisztasági feladatok ellátásának megkezdésekor létrejött átadás-
átvételi jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. A köztisztasági feladatok ellátásának 
megkezdése, mint azt fentebb említettem, már korábban, 2016. augusztus 16. napjától 
megkezdődött. A konténerek paraméterei a csatolt árajánlatban szerepelnek. 
 
A köztisztasági feladatok ellátásának megkezdésekor nem új, de még csak nem is 
újszerű állapotban lettek kihelyezve a konténerek azokra a helyszínekre, ahol a 
legvalószínűbb a rongálás esélye.  
 
Javaslom újszerű, de nem új konténerek beszerzését, legalább olyan állapotúakat, 
melyeket kihelyeztek két éve, amikor a köztisztasági feladatok ellátása megkezdődött.  A 
szállítási szerződés alapján szükséges a konténerek pótlása, és ez alapján az önkormányzatot 
terheli a pótlási kötelezettség, azonban  6 db új konténer megvásárlására a hulladékszállító 
részére nem lehet a kártérítés alapja. A szerződésben foglaltak szerint a kár tekintetében 
egyeztetések lefolytatása szükséges a hulladékszállítóval. 
 
II. Szerződés módosítása 

 
A konténereket ismeretlenek felgyújtják, hogy több hulladék férjen bele, megrongálják, 
sok az illegális hulladék ezeken a helyeken. Az önkormányzat dolgozói megvizsgálták 
annak a lehetőségét ifj. Kompár Lászlóval egyeztetve, hogy ezeken a helyeken lévő 
konténerek esetleg kerüljenek be önkormányzati tulajdonú ingatlanra, hogy ne 
rongálódjon meg annyira (pl. Közösségi ház udvara). Javaslatok között szerepelt az is, 
hogy azokon a helyeken, ahol nem lehet betenni a konténert önkormányzati ingatlanra, akkor 



egy zárható részt építeni a konténer köré, amelyen keresztül lehetne bedobni a konténerbe 
a szemetet.  
 
A megvizsgált javaslatok közül egyik sem bizonyult kivitelezhetőnek, mivel 
önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében a Közösségi ház udvara jöhetett szóba, mely 
ingatlan a Magyarországi Magiszter Alapítvány használatában van. A büdi részen lévő 
konténerek korábbi helyeire történő visszahelyezése az ott lakók kérése miatt nem jött 
létre, ugyanis pontosan azért került a jelenlegi helyére ahol kevesebben laknak, mert annyira 
elviselhetetlen volt a konténerekből áradó bűz, illetve a hulladék látványa. A konténer köré 
építhető zárt rendszer pedig veszélyes, mivel nem egy esetben másztak be ruhagyűjtő 
konténerbe, valamint vélhetően a konténer köré gyűjtött, eldobott hulladék látványa, 
illetve higiéniája okán elvetettük ezt a lehetőséget.  A többi telepítési helyeken megfelelő 
EWC kódszámú hulladék kerül elhelyezésre. 
 
Jelezte Kompár László, a Tiszavasvári Önkormányzat Mezei Őrszolgálata, valamint Szabó 
András a TIVA-SZOLG Nonproft Kft. ügyvezetője is, hogy a Jázmin úton kihelyezett 
konténernél mutatkozik a legtöbb illegális hulladéklerakás, óriási mennyiségű 
hulladékot helyeznek el az üdülőövezetben. A belvárosból és külső településekről is 
helyeznek el hulladékot ebbe a konténerbe. Az ürítést követően szinte azonnal megtelik 
hulladékkal, mely több esetben nem a köztisztasági feladatok ellátása céljából szerződött 
EWC kódszámú hulladék elszállítására vonatkozik. Ilyen esetben akár többlet költség 
merülhet fel, mivel a szállítási szerződés értelmében a hulladékszállító tevékenysége nem 
irányul veszélyes hulladékszállításra, ártalmatlanításra és annak kezelésére.  
 
Szükséges megoldást találni a fennálló problémára, mivel az érvényben lévő szerződés 5 
év határozott időre jött létre, miszerint 2017. december 1. napjától 2022. november 30. 
napjáig tart. Illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján: A helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítandó közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 
környezet-egészségügy, ami magában foglalja: köztisztaság, települési környezet 
tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás feladatokat. A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 61. § (4) bekezdése értelmében „Ha a közterületen 
elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék – ideértve a 
településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is – korábbi birtokosa vagy 
tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz 
eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a 
közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó 
szervezettel kötött szerződés útján gondoskodik.” 
 
Ebben a tekintetben tehát az önkormányzatnak kötelessége gondoskodni a közterületen 
keletkezett, elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok 
körébe, illetőleg a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladék jogszabályi 
előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről, ártalmatlanításáról, kezeléséről. Amennyiben erről 
a kötelezettségünkről önként nem gondoskodunk, akkor a környezetvédelmi hatóság az 
elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelez.  
 
III. Tisztelt Képviselő-testület, annak érdekében, hogy elkerüljük az újabb 
konténervásárlást, valamint a hulladék halmozódását szükséges megoldást találni. 
Javaslatok: 
 



 A Jázmin úton lévő konténert szükséges áthelyezni Vágóhíd úti telephelyre a 
fentebb leírtak alapján, mivel az üdülőövezetben a hulladékok elhelyezésére a 
zsákos rendszer, a szolgáltató (THG Kft.) által biztosított. A közterületen 
elhagyott hulladék összegyűjtése ettől függetlenül megtörténne, azonban a 
Vágóhíd úton lévő telephelyen.  

 A többi telepítési helyen nem oldható meg a közterületen elhagyott hulladék 
,,zárt rendszerben” történő gyűjtése, mint a Vágóhíd úton.  

 Amennyiben szükségesnek mutatkozna gyakoribb ürítés, akkor megoldható a 
szerződés 1.1. pontja alapján, miszerint: változatlan szerződési feltételek mellett 
megrendelő az elszállítandó mennyiségtől +30 %-al eltérhet, így ebben az 
esetben sem kellene a szerződést módosítani. 

 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 141. § (6) 
bekezdése alapján akkor módosítható a szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, ha 
a módosítás nem lényeges.  
 
A telepítési hely módosítása nem tekinthető lényeges módosításnak, mivel ezen 
módosítással nem valósul meg az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 
kötelezettséghez képest új elem, illetve nem tehette volna lehetővé másik ajánlat 
nyertességét, a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem 
változtatja meg. 
 
A szerződés ilyen módosítása nem tekintendő lényeges módosításnak – egyeztetve a 
közbeszerzési szakértővel - és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás 
lefolytatását. Hirdetmény útján közzé kell tenni a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót 
 
Javaslom a szerződést a fentiek szerint módosítani, és azt, hogy a vállalkozó szerezzen be 
árajánlatot újszerű konténerekre vonatkozóan. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztés megtárgyalni és a 
határozat-tervezetet elfogadni. 
 
 
Tiszavasvári, 2018. július 20. 
 
 
 

                        Sipos Ibolya 
                                                                                   általános helyettesítésre megbízott  

                                                                                                         alpolgármester 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 1.sz. melléklete 

 

 



 

 

 



Előterjesztés 2. sz. melléklet 

 

 



 

 

 



Előterjesztés 3. számú melléklet: 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Előterjesztés 4. számú melléklete: 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2018. (…..) Kt. számú 
határozata 

 
Köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött  

hulladékszállítási szerződés módosításáról 
 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köztisztasági feladatok ellátása 
céljából megkötött hulladékszállítási szerződés módosításáról szóló előterjesztéssel 
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:  
 
I.1. Vitatja a Kompár László egyéni vállalkozó kártérítési igényének összegszerűségét.  
 
I.2. Felhatalmazza az alpolgármestert, a szükséges egyeztetések lefolytatására a 
szerződés 9.1 pontjában foglaltaknak megfelelően.  
 
II.1. Dönt arról, hogy az alábbiak szerint módosított, jelen határozat 1. mellékletét képező 
hulladékszállítási szerződést módosító okiratot elfogadja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2.  Felkéri a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
III. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a közbeszerzési szakértőt, és 
Kompár László egyéni vállalkozót.  
 
 
 
Határidő: azonnal         Felelős: Sipos Ibolya általános helyettesítésre 
                                    megbízott alpolgármester 
 
 
 
 
 

Helymeghatározás Konténerek 
száma 

Erdő u. 1 db 
Keskeny u. 1 db 
Kun Béla u. 1 db 
Bereznai u. 1 db 
Víz u. 1 db 
Józsefháza 1 db 
Széles 1 db 
Vágóhíd u.   1 db 



…./2018. (VII.26.) Kt. számú határozat melléklete: 

 
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 
Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Sipos Ibolya alpolgármester), mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről Kompár László egyéni vállalkozó (székhely: 444  Tiszavasvári, Berzsenyi 
Dániel utca 6. képviseli: Kompár László), mint Hulladékszállító (a továbbiakban: 
Hulladékszállító)  
 
továbbiakban Megrendelő és Hulladékszállító együtt: Felek között alulírott napon, időben 
és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 

I. Előzmények 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztasági feladatok 
ellátása céljából lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Kompár László egyéni 
vállalkozóval a 251/2017.(X.26.) Kt. számú határozatával jóváhagyott, 2017. november 
27. napján kelt konténeres hulladékszállítási szerződést kötött.  
 
II. Szerződés tárgya 
Gyűjtőedény telepítési helyszínének módosítása. 
 
II.1.  Szerződő felek tekintettel jelen szerződés I.) pontjában foglaltakra vonatkozóan a 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 251/2017. (X.26.) Kt. számú 
határozatával jóváhagyott, 2017. november 27. napján kelt konténeres hulladékszállítási 
szerződés 1.4. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

1.4. A gyűjtőedény telepítési helye:  
 

 Helymeghatározás (Tiszavasvári) Konténerek 
száma 

1. Erdő u. 1 db 
2. Keskeny u. 1 db 
3. Kun Béla u. 1 db 
4. Bereznai u. 1 db 
5. Víz u. 1 db 
6. Józsefháza 1 db 
7. Széles utca 1 db 
8. Vágóhíd u. 1 db 

 
III. Felek rögzítik, hogy a szállítási szerződés jelen módosítással nem érintett részei 
változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 
 
IV.1. Jelen szállítási szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete „Köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött hulladékszállítási szerződés 
módosításáról” szóló …./2018. (VII.26.) Kt. számú határozattal jóváhagyta és 
feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására. 



 
IV.2. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírják.  
 
 
 
Tiszavasvári, 2018. július  
 
 
 
 
   ……………………………………..                              …………………………………….. 
   Tiszavasvári Város Önkormányzata                                              Kompár László 
képviseli Sipos Ibolya alpolgármester                  egyéni vállalkozó 
        Megrendelő           Hulladékszállító 
 
 
 
 
 
 
 
 


