
 1 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS – TÉRSÉGI ÁLLATI HULLADÉKGY ŰJTŐ – 
ÁTRAKÓ KÖZPONT ÜZEMELTETÉSÉRE 

 
Szerződő felek megjelölése 

 
Jelen szerződés az alábbi feltételekkel létrejött egyrészről a  

Név:    Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 
Rövidített neve:  OKTKT 

  Székhelye:   2370 Dabas, Szent István út 67.  
  Telefon, fax:   06 29 / 561-030, 06 29 / 561-031 

Adószáma:   15590033-2-13 
Bankszámlaszám:  11742032-15590033-00000000 

       OTP Bank Nyrt. 
  Képviselő:   Kőszegi Zoltán elnök   
   
mint Megbízó (Társulás) (továbbiakban Megbízó), másrészről a 
 

  Név:   Remondis-OKÖT Kft. 
  Székhelye:   2370 Dabas, Szent István út 133. 
  Telefon, fax:   29/363-242 
  Adószáma:   13102463-2-13 

Bankszámlaszám:  11745004-20090364 
  Képviselő:   Volenszki József ügyvezető 

 
mint Közszolgáltató (továbbiakban Közszolgáltató) között. 

 
I. 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Társulás a dabasi külterületi ingatlan-nyilvántartásban 0108/2 Hrsz. alatt felvett 

természetben Dabas Város külterületén az Öregországút mellett - a Dél-nyugati oldalon - 
található ingatlant jelölte ki térségi állati hulladékgyűjtő – átrakó (átmeneti tároló) központ 
létesítésére.  
 

2. A Társulás a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) bekezdésének g.) 
pontja alapján a Közszolgáltatót bízza meg az Társulás tagönkormányzatainak 
közigazgatási területén történő állati hulladék begyűjtésével és kezelésével, tekintettel 
arra, hogy a Társulás tagönkormányzatainak a vonatkozó önkormányzati rendelete alapján 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kizárólagos joggal a Közszolgáltató. 
 

3. Társulás szavatolja, hogy az állati hulladék gyűjtő és átmeneti tároló kivitelezésére kijelölt 
terület Dabas Város Önkormányzatának, míg az állati hulladékgyűjtő – átrakó központ 
létesítményei a Társulásnak a kizárólagos tulajdonát képezik, továbbá, hogy per-, teher- és 
igénymentes, valamint harmadik személynek nincs a területre olyan joga, amely az 
üzemelést gátolná vagy akadályozná. Továbbá a Társulás szavatolja, hogy a megépült 
állati hulladékgyűjtő és átmeneti tárolót nem terheli semmilyen olyan joggal, amely a 
Közszolgáltatónak a jelen szerződésben foglalt jogait sértené. 

 
4. Felek kifejezetten és visszavonhatatlanul rögzítik, hogy a jelen szerződésben 

meghatározott közszolgáltatást: állati hulladék gyűjtését, tárolását, szállítását az OKTKT 
önkormányzatai közigazgatási területén, a magánszemélyek és az önkormányzatok 
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vonatkozásában kizárólag a jelen szerződésben meghatározott Közszolgáltató jogosult és 
köteles végezni. Jogi személyekre és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetekre a 
kizárólagosság nem vonatkozik. 

 
5. A Társulás a Közszolgáltatóra 2023. december 31-ig-ig átruházza az állati hulladékgyűjtő 

és átmeneti tároló üzemeltetési, használati, valamint a létesítmény hasznosítási jogát és 
felhatalmazza annak rendszeres ellenszolgáltatásáért történő üzemeltetésére. A Társulás 
tagönkormányzatai biztosítják a Közszolgáltató részére az állati hulladékok gyűjtésével, 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási jogot, a következő területen és időtartamban: 

 
4/a. A közszolgáltatás területe: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulásban részt 
vevő önkormányzatok közigazgatási területe. 
4/b. A közszolgáltatás megkezdésének időpontja: 2014. január 01 
4/c. A közszolgáltatás ellátásának időtartama: 10 év. 

 
A Közszolgáltató vállalja a szolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását. 

 
6. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az állati hulladékgyűjtő és átmeneti 

tároló üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok tartós, rendszeres, és a környezetvédelmi 
szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátásához szükséges valamennyi személyi, 
tárgyi és technikai feltételekkel mindenkor rendelkezik. 

 
7. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenységek ellátásához 

szükséges környezetvédelmi, illetve a működéshez szükséges egyéb hatósági 
engedélyekkel rendelkezik, azok folyamatos rendelkezésre állásáról gondoskodik.  
 

8. Az I. számú melléklet az OKTKT önkormányzatainak egyetértési nyilatkozatát 
tartalmazza, mely jelen szerződés érvényességi kelléke. 
 

II.  
A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
1. Jelen szerződés tárgya: TÉRSÉGI ÁLLATI HULLADÉKGYŰJTŐ – ÁTRAKÓ 

KÖZPONT ÜZEMELTETÉSE. 
 
2. Az üzemeltetés magában foglalja a mindenkor hatályos jogszabályoknak és az 

üzemeltetési utasításának megfelelően különösen: 
 
a) az engedélyezett állati hulladékok igény esetén történő gyűjtését-szállítását a telepre, 

valamint fogadását, átmeneti tárolását és ártalmatlaníttatását, 
b) a begyűjtött hulladéknak a létesítménytől számított 100 m-en belül történő 

mérlegelését, nyilvántartását, nyilvántartási rendszer vezetését, működtetését, 
c) a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt hatósági adatszolgáltatás rendszeres 

teljesítését, 
d) a központ létesítményeinek (továbbiakban: létesítmény) gondozását (ide nem értve a 

felújítást, mely a Megbízó kötelezettsége), valamint az üzemeltetéséhez szükséges 
személyzet biztosítását. 

 
3. Az állati hulladékok kezelését, elhelyezését az OKTKT tagjai helyi rendeletükben (a 

továbbiakban: Rendelet) kötelesek szabályozni a következők szerint: a közszolgáltatás az 
OKTKT önkormányzatai közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező természetes 
személyek esetében kötelezően igénybe veendő, illetve az önkormányzatok a közterületen 



 3 

és az önkormányzati fenntartású intézmények, illetve önkormányzat többségi tulajdonában 
álló gazdasági társaságok területén elhullott állatok esetében kötelesek a jelen 
szerződésben meghatározott Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 
 

 
4. Közszolgáltató jogosult az OKTKT önkormányzatai közigazgatási területén kívülről 

érkező – és az állati hulladékgyűjtő és átmeneti tárolóban elhelyezhető – hulladék 
fogadására is, olyan mértékig, amely nem veszélyezteti az OKTKT területén történő 
közszolgáltatás ellátását. 

 
III. 

A SZERZŐDÉS TARTALMA 
 
1. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei: 

 
1.1 A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a II/1-es pontban foglalt, illetve a 

szerződés egyéb pontjaiban meghatározott üzemeltetési feladatokat a jogszabályi és 
szakmai követelményeinek megfelelően folyamatosan és teljes körűen elvégzi, olyan 
mértékig, melyre a létesítmény műszaki – technikai kialakítása lehetőséget ad, továbbá 
biztosítja az üzemeltetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

 
A fentiek értelmében a Közszolgáltató feladata és kötelessége: 

� OKTKT önkormányzatai közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 
természetes személyeknél, illetve az önkormányzatok közterületein és az 
önkormányzati fenntartású intézmények, illetve önkormányzat többségi 
tulajdonában álló gazdasági társaságok területén keletkező – engedélyezett - állati 
hulladékot átvenni; 

� az üzemeltetés szakszerű, folyamatos ellátásához szükséges személyi feltételeket 
biztosítani; 

� a létesítménynek és az eszközöknek az év 365 napján napi 24 órás őrzés- védelmét 
biztosítani 

� az általa használt belső úthálózat folyamatos tisztántartása, a tevékenységéből 
származó szennyeződés szakszerű eltakarítása; 

� a beszállított hulladék mérlegelési  lehetőségének biztosítása; 
� Közszolgáltató köteles az átadott létesítménnyel és eszközökkel kapcsolatos, 

vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére és adatszolgáltatások 
teljesítésére. 

� A Közszolgáltató köteles az esetleges fogyasztói kifogásokat és észrevételeket a 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint intézni. 

 
1.2 A beszállított hulladék megfelelőségét a Közszolgáltató köteles ellenőrizni, a nem 

engedélyezett hulladék átvételét köteles megtagadni.  
 
1.3 A létesítmény karbantartási munkálatainak elvégzésére a Közszolgáltató nem köteles.  
 
2.  A Megbízó jogai és kötelezettségei: 
2.1 A Megbízó önkormányzatainak az állati hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatás 

igénybevételét és a közszolgáltatás rendjét szabályozó rendeletének megalkotására, 
módosítására mindenkor a jelen szerződéssel összhangban, a Szerződő Felek egyeztetését 
követően kerül sor. A Megbízó önkormányzatai helyi rendeletükben a közszolgáltatás 
igénybevételét úgy kötelesek szabályozni, hogy a magánszemélyeknek, az 
önkormányzatoknak és az önkormányzati fenntartású intézmények, illetve az 
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önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságoknak a közszolgáltatás 
igénybevétele kötelező, amennyiben e személyeknél, illetve területükön a vonatkozó 
állategészségügyi jogszabályokban foglaltak szerint elszállítandó állati hulladék 
keletkezik. 

 
2.2 Az üzemeltetésre átadott létesítmény és az ahhoz kapcsolódó ingó dolgok karbantartási,  

felújítási, pótlási, állagmegóvási kötelezettsége kellő időben, módon és mértékben a 
Megbízót terheli.  

 
2.3 A Szerződő Felek vállalják, hogy amennyiben a jogszabályi változások, hatósági 

rendelkezések az üzemeltetés személyi, tárgyi, anyagi feltételeit, vagy egyéb 
követelményeit érintően a telep működésével kapcsolatosan a Közszolgáltatóra vagy az 
OKTKT önkormányzataira bármilyen többletterhet rónak, a Szerződő Felek egyeztetnek 
és szükség szerint módosítják az üzemeltetési szerződést. 

 
2.4 Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátását a Megbízó és az önkormányzatai 

jogosultak ellenőrizni. 
 
2.5 A Megbízó önkormányzatai a saját területükön kötelesek a Közszolgáltató részére a 

közszolgáltatás folyamatos és hatékony ellátásához szükséges valamennyi információt 
biztosítani. 

 
2.6 A Megbízó a területén működő közszolgáltatók tevékenységét valamint a 

közszolgáltatásokat összehangolják, a szolgáltatások hatékony ellátása érdekében a 
szükséges intézkedéseket megteszik. 

 
IV.  

A KÖZSZOLGÁLTATÁS 
DÍJAI, KÖLTSÉGEI 

 
1. A Közszolgáltatót a jelen szerződés szerinti közszolgáltatási feladatok ellátásáért 

2014. évi árszinten a jelen szerződés 2. sz. mellékletében rögzített díj(ak) illeti(k) meg.  A 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében keletkező díjhátralék adók módjára 
behajtható köztartozásként kezelendő. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az 
OKTKT területén kívülről érkező hulladék ártalmatlanítási díját nem szabályozzák, mely 
azonban nem lehet kevesebb, mint az OKTKT közigazgatási területén meghatározott díj. 

 
2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés aláírásakor érvényes díj 

magában foglalja az állati hulladék gyűjtő és átmeneti tároló üzemeltetésének költségeit, 
az állati hulladékok ártalmatlanításának költségét és a nyereség fedezetét. 
 

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási díjak évente az infláció 
mértékével a jele szerződés külön módosítás nélkül is változhat a Szolgáltató döntése 
alapján.  
 

4. Az OKTKT önkormányzatai külön térítik meg a Közszolgáltatónak azon 
többletráfordításait, melyek az állati hulladék gyűjtő és átmeneti tároló üzemeltetésével 
kapcsolatban a Társulás megbízása alapján merültek fel. 
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V. 

A MEGBÍZÓ TAGJAINAK SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTO ZÁS 
 
1. Az OKTKT tagjai (önkormányzatok), megszűnésük, vagy a hulladék elhelyezésére 

vonatkozó jogosultságuk elvesztése (pl. területi vagy funkcionális reform), vagy az állati 
hulladékgyűjtő és átmeneti tároló feletti rendelkezési joguk elvesztése, átruházása esetére 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy gondoskodnak a jelen szerződésből eredő jogaiknak 
és kötelezettségeiknek átruházásáról jogutódjukra, vagy a dologi jogutódjukra, vagy arra, 
aki a hulladékgazdálkodási jogosultságukban utódjukká válik. A Közszolgáltató 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésből eredő kötelezettségeinek a 
jogutóddal szemben is maradéktalanul eleget tesz. 
 

VI. 
A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZ ŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

 
1.  A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést határozott időre 2014. január 

01-től 10 évig terjedő időtartamra kötik.  
 

2. A jelen szerződés megszűnik  

a) a benne meghatározott időtartam lejártával,  

b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,  

c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,  

d) felmondással 

 

2.1. A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha a szerződés megkötését 
követően alkotott jogszabály a szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a 
Szolgáltatónak a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos 
érdekeit jelentős mértékben sérti, a szerződést módosítják.  

 

2.2. A Megbízó a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, 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 megállapított kötelezettségét neki felróhatóan 
súlyosan megsértette. 

 

3. A Közszolgáltató a szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megbízó a szerződésben 
meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan 
megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás 
teljesítését.  
 

4. A jelen szerződés felmondási ideje legalább 6 hónap. 
 
5. Szerződés megszűnése esetén a Közszolgáltató köteles a létesítményt és a hozzá 

kapcsolódó ingó dolgokat, a Megbízónak legkésőbb a szerződéses jogviszony lejártának 
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napján átadni, aki köteles ezen dolgokat átvenni. A Közszolgáltató köteles a szerződéses 
jogviszony lejártának napjáig a közüzemi díjakat rendezni. 

 
6. A Szerződő Felek kötelesek egymással tételesen elszámolni, a fennálló jogos 

követeléseket egymásnak kiegyenlíteni. 
 

VII. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
1.  A szerződés teljesítése során a Szerződő Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a 

megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások csak annyiban 
hatályosak, amennyiben azokat a Szerződő Felek írásban teszik meg. Írásbeli alaknak az 
ajánlott tértivevényes levél, illetve – különös tekintettel a módosításokra – a közösen 
szerkesztett és aláírt okirat minősül.  

 
2. A Szerződő Felek nevében nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak: 
 
2.1. Megbízó nevében: 

Neve:    Kőszegi Zoltán elnök, 
Postacíme:   2370 Dabas, Szent István út 67. 
Telefon, fax:   06 29 / 561-030 
 

2.2. a Közszolgáltató nevében: 
Neve:    Volenszki József  
Postacíme:   2370 Dabas, Szent István út 133. 
Telefon, fax:   29/363-242 

 
A jövőben nyilatkozattételre a Társulás részéről a mindenkori elnök, a Közszolgáltató 
részéről a mindenkori cégjegyzésre jogosult személyek jogosultak. 

 
3. A szerződés hatálya alatt, és a megszűnését követően is mindkét fél köteles titokként 

kezelni az általa megszerzett üzleti információkat, és azokat csak annyiban hozhatják 
nyilvánosságra, amennyiben az a szerződésben foglalt feladat megvalósításához 
nélkülözhetetlen, illetve amennyiben ahhoz a másik Szerződő Fél hozzájárult, vagy annak 
nyilvánosságát közbeszerzésekről szóló, vagy közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
jogszabály előírja. 

 
4.  A Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel próbálják 

eldönteni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen szerződéssel 
összefüggő jogvitáik esetére a Szerződő Felek alávetik magukat a Dabasi Járási Bíróság 
kizárólagos illetékességének. 

 
 5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 

hulladékgazdálkodásra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni. 
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A Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt 2 egyező példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
Dabas, 2013. december  
 
 
 
 
 
          …………………………………………… …………………………………………… 
                 Ország Közepe Többcélú                Remondis-OKÖT Kft. 
                   Kistérségi Társulás   
 
 
Mellékletek 
1. OKTKT önkormányzatainak egyetértő nyilatkozata  
2. Az üzemeltetési díjak 
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1. számú melléklet 
 

OKTKT önkormányzatok egyetértő nyilatkozatát tanúsító aláírások 
 

 
 
Dabas Város Önkormányzata       Polgármester 
 
 
 
Kakucs Község Önkormányzata       Polgármester 
 
 
 
Hernád Község Önkormányzata      Polgármester 
 
 
 
Inárcs Község Önkormányzata      Polgármester 
 
 
 
Pusztavacs Község Önkormányzata      Polgármester 
 
 
 
Örkény Város Önkormányzata      Polgármester 
 
 
 
Újlengyel Község Önkormányzata      Polgármester 
 
 
 
Újhartyán Község Önkormányzata      Polgármester 
 
 
 
Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata     Polgármester 
 
 
 
Táborfalva Község Önkormányzata      Polgármester 
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2. számú melléklet 
 

Az üzemeltetési díj 
 
 
 
A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megbízó a Közszolgáltatónak az állati 
hulladékgyűjtő és átmeneti tároló üzemeltetésének fix (állandó) költségeinek fedezetére a 
Társulás 9 települése (Dabas, Hernád, Pusztavacs, Újhartyán, Újlengyel, Tatárszentgyörgy, 
Táborfalva, Örkény, Inárcs) vonatkozásában a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a 
Közszolgáltató, így a közszolgáltatási díjak, illetve az Önkormányzatok által - az egyes 
Önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződések alapján - fizetett díjkompenzációk 
fedezetet nyújtanak. Tekintettel arra, hogy Kakucs Község Önkormányzatának a területén a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem a Szolgáltató látja el Kakucs Község 
Önkormányzata köteles évente utólag szabályszerűen kiállított számla alapján nettó 365 112 
Ft/év díjat fizetni a szolgáltatónak, mely díj minden évben az infláció mértékével emelkedik a 
jelen szerződés külön módosítása nélkül.  
 
A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló 
üzemeltetésével kapcsolatos költségek fedezetére a Közszolgáltató jogosult a hulladék 
beszállítóktól - a Társulás közigazgatási területén, a közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezettektől - nettó 77 Ft/kg hulladékkezelési díjat szedni. Abban az esetben, ha az állati 
hulladék beszállítását a Közszolgáltató végzi, jogosult ennek költségét is nettó 350 Ft/km 
beszállítási díjon a hulladék termelőjének felszámítani. 
 
 
 

 
 


