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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

411/2021. (VI. 1.) kgy. határozata 

Székesfehérvár közigazgatási területén a települési folyékony hulladék 

ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésével, elszállításával és elhelyezésével 

kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 

 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 
b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c)  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.” 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az "ÓZON" Környezetvédelmi 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) között 2016. május 31. 

napján közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre Székesfehérvár 

közigazgatási területén települési folyékony hulladék begyűjtésével, elszállításával és 

elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátására; 

e) a Szerződésben meghatározott időtartam 2021. június 1. napján lejár, ennek megfelelően 

az új közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban 

van, azonban annak megindítása hosszabb időt vesz igénybe; 

f) az eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződés 

aláírása napjáig biztosítani kell a Szerződésben meghatározott feladatok ellátását; 

g) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 45. § (3) bekezdése alapján a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, 

továbbá ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy a megfelelőségi 

véleményét visszavonták, a közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de 

legfeljebb hat hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja; 
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h) a Kft. jelezte, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő 

közszolgáltatási szerződés aláírása napjáig változatlan feltételekkel elvégzi a Szerződésben 

meghatározott feladatokat; 

i) a h) pontban foglaltakra tekintettel az eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötésre 

kerülő közszolgáltatási szerződés aláírása napjáig terjedő időre közszolgáltatási szerződést 

szükséges kötni a Kft-vel. 

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra - úgy döntök, hogy az Önkormányzat 

az "ÓZON" Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 

közszolgáltatási szerződést köt az alábbiak szerint: 

 

a) szerződés tárgya: Székesfehérvár közigazgatási területén a települési folyékony hulladék 

ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása és elhelyezése; 

b) az a) pontban leírt közszolgáltatási feladatok díja: 

ba) nem természetes személy esetén 16.800, - HUF + ÁFA, azaz Tizenhatezer-

nyolcszáz forint plusz ÁFA 4,8 m3-es ürítőjegy esetén, 

bb) természetes személy esetén 7.834, - HUF + ÁFA, azaz Hétezer-

nyolcszázharmincnégy forint plusz ÁFA 4,8 m3-es ürítőjegy esetén, 

bc) a díj 1 m3-re vetítve: nem természetes személy esetén 3.500, - HUF + ÁFA, azaz 

Háromezer-ötszáz forint plusz ÁFA, természetes személy esetén állami támogatással 

csökkentve 1.632, - HUF + ÁFA, azaz Ezerhatszázharminckettő forint plusz ÁFA; 

c) a b) pontban foglalt összegeket a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok 

fizetik meg; 

d) az Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletben 

meghatározott, a természetes személy ingatlantulajdonos által a 2. bc) pont szerinti 

összegben fizetett állami támogatással csökkentett közszolgáltatási díj, valamint az 

önkormányzati rendeletben meghatározott alapdíj és ürítési díj közötti 100 Ft/ m3 

különbözeti összeget megtéríti  az "ÓZON" Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság részére a szerződés megszűntekor elszámolás alapján, az elszámolás 

kézhezvételét követő 30 napon belül; 

e) teljesítés határideje: a szerződés aláírásának napjától az eredményes közbeszerzési eljárás 

alapján megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződés aláírása napjáig, de legfeljebb 2021. 

december 2. napjáig; 

f) Önkormányzat előleget nem biztosít. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a határozat 2. d) pontja 

szerinti összeg fedezete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Közműellátási 

feladatok” megnevezésű során rendelkezésre áll. 
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4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

 

Határidő:  azonnal 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor 

polgármester címzetes főjegyző 

 


