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    A SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási szerződés módosítása  

                               
                               

                      
                               

    Bodorkós Ferenc polgármester 
                               
                               

                      
                               

    Dr. Görög István jegyző  
                               
                               
                               
                               
                 
                               

    Az előterjesztést – figyelemmel Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
46. § (1) és (2) bekezdéseire – nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                               
                               

                 
                               

    nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel 
az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület 
egyszerű többségű (a jelen lévő önkormányzati képviselők több 
mint felének) igen szavazata szükséges. 

                               
                               
                               

  Gencsapáti, 2016. június 17.                
                               
                               
                               

                (: Dr. Görög István s.k. :)     
                  jegyző       
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata, Vép Város Önkormányzata, Ják Község Önkormányzata, 
valamint Táplánszentkereszt Község Önkormányzata 2015. június 24-én 10.000-10.000,- Ft-os 
üzletrészt vásárolt a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-
ben (a továbbiakban: SZOMHULL Kft.). 
Az ületrész-vásárlást követően a nonprofit gazdasági társaságban Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 90 %-os, a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (a 
továbbiakban: SZOVA Zrt.) 8,67 %-os, Vép Város Önkormányzata 0,33 %-os, Gencsapáti Község 
Önkormányzata 0,33 %-os, Ják Község Önkormányzata 0,33 %-os és Táplánszentkereszt Község 
önkormányzata 0,33 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezett. 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata 2015. december 22-én hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést kötött a SZOMHULL Kft.-vel a 2016. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra. 
 
 
A SZOMHULL Kft. 2016. június 10-én kelt jelezte, hogy a gazdasági társaság tulajdonosi körében, 
valamint a hulladékgazdálkodás területén időközben bekövetkezett változásokra tekintettel 
szükségessé vált a hivatkozott hulladékgazdálkodási szerződés módosítása. 

 
 

 
 

 
 

 

 
Rum Község Önkormányzata, Zsennye Község Önkormányzata és Tanakajd Község Önkormányzata 
2016. január 21-én üzletrész-vásárlási igénnyel kereste meg a SZOMHULL Kft.-t.  
A SZOMHULL Kft. 2016. május 9-én megtartott taggyűlése az üzletrész átruházásához hozzájárult.  
 
Az üzletrész átruházását követően a SZOMHULL Kft.-ben Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 90 %-os, a SZOVA 7,68 %, Zrt.,  Vép Város Önkormányzata, Gencsapáti Község 
Önkormányzata, Ják Község Önkormányzata, Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, Rum 
Község Önkormányzata, Zsennye Község Önkormányzata és Tanakajd Község Önkormányzata 0,33-
0,33 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik.  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
A 2015. évi CCXXI. törvény több, az önkormányzatok tevékenységét is érintő ponton módosította a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.).  
A módosítás következtében a Ht. módosította (pontosította) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
állami és helyi önkormányzati feladatokat, és radikálisan új alapokra helyezte a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének és szétosztásának rendszerét.  
 

A jogalkotó az átalakítást az alábbiakkal indokolta: 
o az ország minden pontján egységesen jó minőségű legyen a hulladékszállítási közszolgáltatás,  
o a közszolgáltatók minél nagyobb mértékben törekedjenek az újrahasznosításra, és ezáltal 

csökkenjen az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége,  
o az  átalakítást követően a lakosság terhei ne nőjenek, ugyanakkor a holding és a 

közszolgáltatás nonprofit jelleggel, legalább nullszaldósan működjön, 
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o az országosan egybefogott fejlesztés tartalmazza a szállítási távolságok, a lerakók és az 
elkülönített hulladékgyűjtést szolgáló kezelőlétesítmények, azaz a szelektív telepek 
működésének optimalizálása, 

o a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer pénzügyileg stabillá válása, hiszen a jelenleg 
működő 171 közszolgáltató többsége veszteségesen üzemel. 

 
A 2016. április 1-től nem a hulladékgazdálkodási közszolgáltató, hanem a 2016. január 20-án 
létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: 
NHKV) szedi be az ingatlanhasználóktól a közszolgáltatási díjat, és hajtja be a kintlévőségeket, a 
beszedett díjakat pedig szolgáltatási díjként továbbítja a közszolgáltatók részére.  
 

Az NHKV célkitűzési összetettebbek a gazdaságossági szempontoknál, hiszen azok között szerepel 
továbbá: 

o a szolgáltatás színvonalának növelése 

o a díjak csökkentése 

o a többi közszolgáltatáshoz hasonlóan nonprofit működési forma 

o a hulladékhasznosítás arányának a növelése 

o az hulladékválogatás által a közfoglalkoztatás bővítése 

o új számítása alap, a szennyező fizet elvét ezentúl tömegalapon alkalmaznák a korábbi térfogat 
alapú helyett 

o válogatóművek racionalizálása 

o szelektív gyűjtés esetében díjkedvezmény 
 
Az NHKV maga nem fog hulladékot gyűjteni és szállítani, sem hulladéktelepeket üzemeltetni, tehát 
nem közszolgáltatóként működik.  
Célkitűzés az is, hogy az idősek vagy egyedülállók, akik kevés hulladékot termelnek, arányosan 
kevesebbet fizethessenek a jövőben, hiszen jelenleg mindenki térfogat szerint fizet a 110 literes 
kukáért.   
A minisztérium elképzelései között szerepel az is, hogy a szelektíven gyűjtők díjkedvezményben 
részesüljenek. 
 
Továbbra is önkormányzati feladat maradt az önkormányzat közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi is szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, és a közszolgáltatási szerződés megkötése. 
 
 
A Ht. módosítása következtében az önkormányzatoknak 2016. június 30-ig módosítani kell a 
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéseiket. Törölni kell a szerződésből a közszolgáltatási 
díjbeszedésre és a kintlévőség-kezelésre vonatkozó rendelkezéseket, és rögzíteni kell azt, hogy a 
közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok 
ellátásáért szolgáltatási díjat fizet.  
A törvény ugyan nem írja, de célszerű a hulladékgazdálkodásra vonatkozó önkormányzati 
rendeletek módosítása is oly módon, hogy azokból törölni kell a közszolgáltatási díj beszedésére 
vonatkozó szabályokat. 
 
 
Fenti változások alapján elkészült a közszolgáltatási szerződés módosítása, a módosult 
rendelkezések (1, 2.7, 2.8, 2.9, 5., 8.11., 12., 13., 16., 17.23.3., 25., 28.) vastagon jelöltek.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a módosító 
közszolgáltatási szerződés elfogadására! 
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1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 
hulladékról szóló 2012. évi CXXXV. törvény 33. § (1) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a SZOMHULL 
Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Kft.vel, a 2016. január 1. és 2023. december 31. közötti 
időszakra megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal 
jóváhagyja.  

  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
módosító szerződés aláírására, és felkéri az aláírt módosító 
szerződés közszolgáltató részére történő megküldésére. 

  

                            
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   

     Határidő: 2016. június 30.   
                             
                             

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Puklér Géza, a SZOMHULL Kft. ügyvezetője 2016. június 21-én 9,30 órára összehívta a SZOMHULL 
Kft. taggyűlését.  
A taggyűlés napirendjén az alábbi napirendi pontok szerepelnek: 

1. A Társaság jövőjét érintő stratégiai döntések meghozatala. 

2. A Társaság ügyvezetőjének megválasztása. 

3. Egyebek 
 
 

A taggyűlés történéseiről a képviselők részletes tájékoztatást kapnak a testület ülésén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


