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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. december 10-i ülésére 

1. napirend. 
 
Tárgy:  Hulladék gyűjtésről és elhelyezésről szóló 2014 évtől hatályos 

szerződés tervezet, illetve REMONDIS-OKÖT 2014 évi 
szemétszállítási díjkompenzációs igény megvitatása 

 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Remondis-ÖKOT Kft a hulladékszállításra vonatkozó érvényes szerződés módosítására 
vonatkozó javaslatot terjesztett elő. Előterjesztésemhez csatolom továbbá, a Remondis-ÖKOT 
Kft által benyújtott 2014. évi díjkompenzációs igénye is. 
 
A szerződés tervezetet megvizsgáltuk Dr. Pacsirta István ügyvéddel,  és az előterjesztéshez az 
általa javasolt megjegyzésekkel, kiegészítésekkel küldtük ki a tisztelt Képviselő-testületnek. 
 
A napirendhez az ügyvéd úr az alábbiakat fogalmazta meg: 
A szerződés tartalma szerint annak tartama 10 év határozott idő, melyet semmi nem indokol, 
annak rövidebb határidőben történő meghatározására teszek javaslatot. A szerződés szerint 
Önkormányzatunkat terhelné továbbá egy hozzávetőlegesen 780.000 Ft + ÁFA összegű 
díjkompenzáció. A szerződéstervezet mellékleteként megküldött költségkalkulációk 
részletezéséből kiderül, miszerint a társaság a 2014. évre is számol 7,5% mértékű 
nyereséggel. Ehhez képest 2014. január 01. napjától hatályos hulladéktörvény előírásai szerint 
hulladékgyűjtést végző társaság nonprofit gazdasági társságként működhet, melynél a 
nyereség orientált tevékenység fogalmilag kizárt. A díjkalkulációk tartalma egyebekben a 
teljes tevékenységi területet felöleli, abból nem derül ki, hogy Újhartyán Város közigazgatási 
területére eső költséghányad mekkora összegre rúg, illetőleg a rögzített ártalmatlanításra 
vonatkozó vállalkozói díj mintegy 31% mértékű, illetve a hulladékdíj mintegy 5% emelése 
mire vezethető vissza, továbbá ezen mértékű emelkedéssel nem áll arányban a már elfogadott 
hozzávetőlegesen 300.000 Ft összegű díjkompenzációhoz képest érvényesíteni kívánt 780.000 
Ft összeg. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Van érvényes hulladékszállítási szerződésünk, így nem sérül a kötelező feladatellátás, 
annak eleget teszünk, ha most a szerződés módosításhoz, ebben a formában nem járul 
hozzá a testület. A szerződés módosítást nem érinti a Kft-ből nonprofittá alakulás.  

 
2. Kérünk új díjkalkulációt az előterjesztésben leírtak alapján. 


