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Tárgy:  Vagyonhasznosítási szerződések módosítása 
 
 
Tisztelt Taggyűlés! 
 
I. 
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás és a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. között 2016. március 24. napján 
Vagyonhasznosítási szerződés jött létre, melyet a felek egy alkalommal kiegészítettek, illetve 
9 alkalommal módosítottak.  
 
A Vagyonhasznosítási szerződés 9. számú módosításának jóváhagyásáról a DAREH 
Önkormányzati Társulás Taggyűlése az 5/2022. (II.03.) TGy. határozatban döntött. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladéktv.) 92/H § (7) 
bekezdése alapján a közszolgáltatók a hulladékgazdálkodással összefüggésben új 
szerződést úgy köthetnek, hatályos szerződésüket úgy módosíthatják, ha ezek hatálya 
legkésőbb 2023. június 30. napján lejár. A közszolgáltatók kizárólag a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásával köthetnek 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződést, vagy 
vállalhatnak kötelezettséget.  
A Társulás és a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Zrt. között létrejött 9. számú 
vagyonhasznosítási szerződés módosítás a Hivatal álláspontja szerint túlterjeszkedik az 
előírt határidőn túlra, így a benyújtott kérelem elutasításra került. Szükséges a szerződés 
módosításában a hatályról rendelkezni.  
 
A Hulladéktv. 92/G. § (1) bekezdésében írtak alapján az egyes energetikai és 
közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény 
hatálybalépésétől 2023. június 30. napjáig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 
ellátásába bevont hulladékgazdálkodási vagyonelem átruházásához, a vagyonelemek 
birtoklását, hasznosítását, használatát, a hasznai szedését, valamint az azzal való 
rendelkezést érintő szerződéses jogviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez és 
módosításához a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért 
felelős miniszter előzetes jóváhagyása szükséges. 
 
A fent írtakra figyelemmel a vagyonhasznosítási szerződés 9. számú módosítása nem lépett 
hatályba, a jóváhagyás érdekében szükséges a vagyonhasznosítási szerződés módosítást a 
Hivatal álláspontjának megfelelő tartalommal megkötni, és a DAREH Önkormányzati 
Társulás Taggyűlése 5/2022. (II.03.) TGy. határozatának 2. pontját hatályon kívül helyezni. 
 
 
II. 
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás, mint Használatba adó és az FBH-NP Nonprofit Kft. – Csongrádi 
Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. Konzorcium DAREH 2018, mint Hasznosító között 2018. 
december 05. napján Vagyonhasznosítási szerződés jött létre, melyet a felek 4 alkalommal 
módosítottak. 
 
A Vagyonhasznosítási szerződés 4. számú módosításának jóváhagyásáról a DAREH 
Önkormányzati Társulás Taggyűlése a 6/2022. (II.03.) TGy. határozatban döntött. 
 



Figyelemmel a Hulladéktv. fent hivatkozott rendelkezéseire a vagyonhasznosítási szerződés 
jóváhagyásához és hatályba lépéséhez szükséges a DAREH Önkormányzati Társulás 
Taggyűlése 6/2022. (II.03.) TGy. határozatának hatályon kívül helyezése, és a Hivatal 
álláspontjának megfelelő tartalmú vagyonhasznosítási szerződés megkötése. 
 
Az FBH-NP Nonprofit Kft. – Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. Konzorcium 
DAREH 2018 képviseletében eljáró FBH-NP Nonprofit Kft. részéről kérelem érkezett a 
Társulás felé arra vonatkozóan, hogy 2022. május 31. napját követően a vagyonhasznosítási 
szerződésben meghatározott díjra vonatkozó számla évente, egy összegben kerüljön 
kiállításra 180 napos fizetési határidő megjelölése mellett. Az FBH-NP Nonprofit Kft. 
kérelmét azzal indokolta, hogy a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási 
szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V.24.) NFM rendelet jelenleg hatályos rendelkezései 
alapján a tárgyévre vonatkozóan a Koordináló szerv a díj korrekciója alapján a tárgyévet 
követő év július 31. napjáig bezárólag számol el pénzügyileg a közszolgáltatóval. 
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Tájékoztatom a Taggyűlést, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft. – Csongrádi Víz- és Kommunális 
Nonprofit Kft. Konzorcium DAREH 2018-nak 2022. május 10. napján 113.169.132,-Ft 
összegű, lejárt esedékességű, a vagyonhasznosítási díj meg nem fizetése miatt fennálló 
fizetési kötelezettsége áll fenn a Társulással szemben. 
 
A fent írtakra figyelemmel kérem a tisztelt Taggyűlést az alábbi határozati javaslatok 
elfogadására.  
 

I. Határozati javaslat 
 

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Taggyűlése dönt arról, hogy  

1.) a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal (székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-

10-001626) 2016. március 24. napján megkötött és többször módosított 

vagyonhasznosítási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Társulás elnökét annak aláírására. 

2.) az 5/2022. (II.03.) TGy. határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi. 

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András elnök  
Határidő:   értelem szerint 
 
 

II. Határozati javaslat 
 
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Taggyűlése dönt arról, hogy  

1.) az FBH-NP Nonprofit Kft. – Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. Konzorcium 

DAREH 2018-cal 2018. december 05. napján megkötött és többször módosított 

vagyonhasznosítási szerződés módosítását a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Társulás elnökét annak aláírására. 

2.) a 6/2022. (II.03.) TGy. határozatot hatályon kívül helyezi. 

 
Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András elnök  
Határidő:   értelem szerint 
 

 
 
Orosháza, 2022. május 10. 
                 ……………………. 
               Lengyel Zsolt András 

       elnök s.k. 


