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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember 4. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és intézményei hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A DAREH BÁZIS Zrt. a DBZRT/2019/1041 ügyiratszámú levelében a működési területén 

lévő valamennyi önkormányzattól, gazdálkodó szervezettől, költségvetési szervtől 

szerződéskötés céljából adatot kér. Az adatkérés kiterjed az önkormányzat és az 

önkormányzati intézmények feladat-ellátási helye szerint használatban lévő hulladéktárolók 

méretére és darabszámára.  

A kért adatokat Medgyesegyháza vonatkozásába az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

A közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata után a szerződéssel nem rendelkező 

intézmények részére a megadott információk alapján szerződés-tervezetet küldenek ki. 

A Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 12. 

napján Társulási Megállapodást kötött a 292/2005. (X.25.) Kt. határozata alapján. 

A Társulási Megállapodás V. fejezet 35.) 

1100 L 2 db

3 dbIdősek Otthona

5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 5. 16654921-2-04 1100 L

1 db

Idősek Klubja

5666 Medgyesegyháza, 

Luther u. 9. 16654921-2-04 80 L 1 db

Gondozási Központ

Családsegítő/ gondozási 

központ

5666 Medgyesegyháza, 

Luther u. 1. 16654921-2-04 120 L

1 db

Bánkúti Óvoda

5666 Medgyesegyháza- 

Bánkút Kossuth u. 10. 16654907-1-04 80 L 1 db

Varázserdő Óvoda

5666 Medgyesegyháza, 

Hősök utca 2 16654907-1-04 1100 L

1100 L 2 db

Medgyesegyháza 

Művelődési ház és 

könyvtár

5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 25 15834443-1-04 240 L 2 db

Medgyesegyházi 

Polgármesteri Hivatal

5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1. 15344083-1-04

Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzata

Medgyesegyháza- 

Lászlótelep

5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1. 15725211-2-04

Fenntartó megnevezése Telephely megnevezése Telephely Címe Adószáma

edényzet mérete 

/darabszám

Medgyesegyháza Hulladéktároló edényzet 



 a.) pontjában Alapítói vagyon létrehozására pénzbeli hozzájárulási kötelezettséget határoz 

meg 50 Ft/ fő lakosságszámra számolva. 

b.) pontjában Működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállal. 2006. évre 20 Ft/ 

fő összegben. 

A Társulási Megállapodásban hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése nem 

szerepel, mivel a 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. november 30. napjával került 

kihirdetésre. 

Hivatkozásul a 2012. évi CLXXXV. törvényre, a DAREH BÁZIS Zrt. a nyilvántartásuk 

szerinti 2017. július 01. dátummal visszamenőlegesen várhatóan kiszámlázza a jogszabályban 

meghatározott díjat.  

Az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 

kötelezettségeket az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat rendelete határozza 

meg. 

A 28/2001 (XII.20.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, valamint a 

településtisztaságról és a településen kötelező köztisztasági szolgáltatás ellátásáról 29. § (1) 

bekezdésben meghatározza a gyűjtőedény méretét és a hozzá tartozó díjtételt.  

(2) bekezdés alapján: „a szolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megillető díjat a képviselő –

testület állapítja meg évente egy alkalommal, minden év november 30-ig a szolgáltatóval 

történt egyeztetést követően.” 

Fentiekre való tekintettel a várható költségeket az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Az adatszolgáltatást a DAREH BÁZIS Zrt. részére 2019. szeptember 10. napjáig az 

Önkormányzat megküldi. 

A szerződéstervezetek megérkezése, valamint annak elfogadása után az Önkormányzat 

intézményei feladat ellátási helyeik szerint külön szerződéssel rendelkeznek. A 2020. évi 

hulladékgazdálkodási díjat a saját költségvetésükbe betervezhetik. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a DAREH BÁZIS Zrt. részére a kért, az önkormányzat és intézményei által használt 

hulladékgyűjtő edényzetekre vonatkozó adatokat megküldi. A 2017. július 01. napjától 2019. 

december 31. napjáig részben visszamenőlegesen kiszámlázott hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjat az önkormányzat a fenntartása alá tartozó intézményektől átvállalja a 

2019. évi költségvetési tartalékalap terhére.  

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, hogy 2020. január 1. napjától az 

intézmények költségvetésébe kerüljön beépítésre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 



 

 

Medgyesegyháza, 2019. augusztus 30. 

 

 

 

  dr. Nagy Béla György s.k. 

polgármester 

 

 

Ellenjegyző:  

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


