
 
 
 
 
 
 
Ikt.sz.: 02-4751-3/2007. Tárgy: Szentes városban folytatott köz-

szolgáltatói tevékenységről szóló 2/1996. 
(I.26.) KT. rendelet módosítása 

 Mell.: 1 db módosító rendelet-tervezet 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Helyben 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2006-ban még Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal (ma Dél-alföldi Regionális Közigazgatási 
Hivatal) Törvényességi Ellenőrzési Főosztálya törvényességi észrevételt tett a Szentes városban foly-
tatott közszolgáltatói tevékenységről szóló, többször módosított 2/1996. (I.26.) KT. rendeletünkkel 
kapcsolatban.  
A Képviselő-testület ez év márciusi ülésén a törvényességi észrevételnek helyt adva módosította az 
érintett rendeletet a szilárd hulladék vonatkozásában.  
 
A folyékony hulladék tekintetében a törvényességi észrevétel a hulladék elszállítását végző szolgáltató 
megnevezését hiányolta felhívva a figyelmet a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (to-
vábbiakban: Hgt.) 23.§-ára, melynek értelmében a települési önkormányzata képviselő-testülete ön-
kormányzati rendeletben állapítja meg: 
a.) a helyi közszolgáltatás tartalmát; 
b.) a közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a 

közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni. 
 
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. 
(VII.22.) Korm. rendelet 1.§ /1/ bekezdése szerint:  
„A települési önkormányzatnak a települési szilárd, illetve folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi 
hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása céljából a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvényt és e rendeletet alkalmazva kell eljárnia, kivéve, ha a Kbt. szerint 
nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.” 
Szentes városban a folyékony hulladékgyűjtést főként egyéni vállalkozók végezik a lakosság teljes 
megelégedésére. Amennyiben a közszolgáltatást versenyeztetjük, az egyéni vállalkozók eleshetnek az 
esetleg létfenntartásukat biztosító tevékenység végzésének lehetőségéről. Mára a folyékony hulladék 
gyűjtésében érdekeltek köre háromra szűkült. Két egyéni vállalkozó – főként lakossági megrendelése-
ket teljesítve – és egy gazdasági társaság – elsősorban közületi begyűjtést végezve – látja el a szolgál-
tatást.  
 
Továbbra is célnak tekintem, hogy az egyéni vállalkozók ne essenek el e tevékenység folytatásának  
lehetőségétől.  
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 2/A.§-a alapján az önkormányzat eltekinthet a köz-
beszerzési eljárás lefolytatásától az ott rögzített feltételek teljesülése esetén.   
 
 
 

Szentes Város Polgármesterétől 
  6600 Szentes, Kossuth tér 6. 
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Az önkormányzat a 100%-osan tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetet kijelölheti a közfeladat ellá-
tására, ha a stratégiai és az ügyvezetési feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és 
ellenőrzési jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet éves nettó árbevételének leg-
alább 90%-a az egyedüli tag ajánlatkérővel (önkormányzattal) kötendő szerződés teljesítéséből szár-
mazik.  
Ez alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a Szentes város tulajdonában lévő Szentesi Víz- 
és Csatornamű Kft. legyen a rendeletünkben megnevezett közszolgáltató.  
A Kft. megfelelő szerződéses konstrukcióval biztosítani tudja az eddigi vállalkozók munkájának foly-
tatását az érintettek gazdasági érdekeinek érvényesülése mellett.  
 
A  közbeszerzési eljárás elkerülésére törekvésnek van egy másik oka is. Szentes város csatornázottsá-
ga a 2002. évi 35%-ról a 2004-ben kezdődött szennyvízhálózat bővítési munkálatokat követően 2007. 
tavaszára 95% körüli. Az ingatlanok 66%-a kötött rá eddig a megépült csatornahálózatra, év végére ez 
a szám elérheti a 80%-ot.  
A rákötések száma nagyban befolyásolja a folyékony hulladék gyűjtésénél, szállításánál elvárt kapaci-
tást, azaz a megrendelések csökkenése szabályozni fogja a folyékony hulladék gyűjtésében résztvevők 
körét is.  
 
A rendelet tervezet tartalmazza a szolgáltatásnál alkalmazható maximális díjtételt is. A vállalkozók 
kinyilvánították azt, hogy az általuk ebben az évben alkalmazott árakon változtatni nem fognak. A 
2008-ra vonatkozó szolgáltatási díjakat a Képviselő-testület novemberi ülésén fogja megállapítani.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a rendelet módosítására irányuló javaslatot megvitatás után 
szíveskedjenek elfogadni.  
 
Szentes, 2007. június 18. 
 
 
 Szirbik Imre  
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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2007. (…) rendelete  

 
a Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről 

szóló 2/1996. (I.26.) KT. rendeletének  
módosításáról 

 
 

1.§ 
 
A rendelet 13.§-a helyébe az alábbiak kerülnek: 
 
/1/ „Szentes Város Önkormányzata a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és árta-

lommentes elhelyezéséről helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.  
 

Szentes városban a települési folyékony hulladékkezelői közszolgáltató a Szentesi Víz- és Csator-
namű Korlátolt Felelősségű Társaság (6600 Szentes, Csongrádi út 3.) 
 
A szolgáltató a szolgáltatás teljes körét valamennyi érintett ingatlantulajdonos tekintetében köteles 
ellátni.  

 

/2/ Szentes város közigazgatási bel- és külterületén az ingatlanokon keletkező és ott összegyűjtött fo-
lyékony szennyvíz és szennyvíziszap gyűjtése és az önkormányzat által kijelölt szennyvíztelepen 
kialakított ártalmatlanító helyre történő szállítására szervezett közszolgáltatás igénybevétele az 
érintett ingatlantulajdonosok (használók) által kötelező. 

 
/3/ A települési folyékony hulladékot kizárólag a külön jogszabály feltételei, illetőleg az ingatlan tu-

lajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint szabad gyűjteni.  
 

A települési folyékony hulladék gyűjtése az erre a célra engedélyezett zárt rendszerű csepegés és 
szaghatást kizáró eszközzel végezhető.  

 
/4/ Szentes Város Önkormányzata és a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. között létrejött közszolgálta-

tói szerződést a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.  
 
/5/ A folyékony hulladék elszállításának és ártalommentes elhelyezésének maximális díjai: 
 – lakossági szippantás  1.600,- Ft/m3  + áfa 
 – közületi szippantás 2.625,- Ft/m3  + áfa 
 – lakossági árnyékszék (űrgödör) 5.500,- Ft/db  + áfa 
 

Amennyiben a szolgáltatást végző telephelye Szentes város közigazgatási területén kívülre esik, a 
felszámítható szállítási díj 210,- Ft/km. 

 
2.§ 

 
Ezen rendelet 2007. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 
 
Dr. Sztantics Csaba  Szirbik Imre  
jegyző  polgármester 
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KÖZSZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről a Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes, Kossuth tér 6.), képvisele-
tében Szirbik Imre  polgármester – mint megbízó –  
másrészről a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. (6600 Szentes, Csongrádi út 3.), képviseletében Ikládi 
András ügyvezető – mint közszolgáltató – (továbbiakban: közszolgáltató) alábbi napon és feltételek 
mellett:  
 
1.) A szerződő felek rögzítik, hogy Szentes Város Önkormányzata a településen keletkezett folyékony 

hulladék elszállításával és ártalommentes elhelyezésével a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.-t bíz-
za meg.  

 
2.) A közszolgáltató vállalja Szentes város közigazgatási területén a folyékony hulladék összegyűjté-

séről és annak ártalommentes elhelyezéséről való gondoskodást. 
 
3.) A folyékony hulladék szervezett gyűjtése, szállítása kötelező közszolgáltatás, ezért a közszolgálta-

tó minden ingatlantulajdonostól köteles a folyékony hulladékot átvenni.  
 
4.) A szolgáltatás ellátásához szükséges személyi és gépi feltételek biztosítása a közszolgáltató felada-

ta.  
 
5.) Az önkormányzat a településen keletkezett kommunális eredetű folyékony hulladék elszállításának 

és ártalommentes elhelyezésének szabályait többször módosított 2/1996. (I.26.) KT. rendeletében 
határozta meg. A szolgáltatás csak a rendeletben meghatározott feltételek szerint végezhető. A 
rendelet 13.§-ában megállapított szolgáltatási díj a közszolgáltatóra kötelező.  
A közszolgáltató az önkormányzat rendeletében meghatározott díjtételnél magasabb díjat nem ha-
tározhat meg.  

 
6.) A szolgáltatási díj emelésére évente egy alkalommal van lehetőség. A javaslatot a közszolgáltató 

minden tárgyévet megelőző év november havi képviselő-testületi ülésén terjesztheti a Képviselő-
testület elé. 

 
7.) A megbízó a közszolgáltatás ellátásával 2007. augusztus 01. napjától határozatlan időre bízza meg 

a közszolgáltatót.  
 
8.) A közszolgáltató a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz a jogszabályban előírt 

módon. 
 
9.) A közszolgáltató vállalja a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékozta-

tási rendszer működtetésének megszervezését, valamint a fogyasztói panaszok és észrevételek el-
intézési rendjének megállapítását. 

 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a PTK, valamint a települési folyékony hul-
ladékok kezelésére vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók. 
 
Felek jelen szerződést helybenhagyólag aláírták. 
 
Szentes, 2007. ……………. 
 

…………………………….. …………………………… 
          megbízó           közszolgáltató 


