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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A hulladékgazdálkodási feladatokat Kistarcsa településen a Kistarcsa Város 
Önkormányzatával (a továbbiakban: „Önkormányzat”) megkötött közszolgáltatási szerződés 
alapján a 100%-os Önkormányzati tulajdonban álló KIVÜ Kft. látja el. A hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: „Ht .”)  41. § (2) bekezdése szerint a 
hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó közszolgáltató a tevékenységét az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: „OHKT ”) előírtaknak 
megfelelően köteles ellátni, amelyet a Koordináló szerv, azaz az NHKV Zrt. ellenőriz, és erről 
megfelelőségi véleményt állít ki. A KIVÜ Kft. 2016. 09.28. napjával a megfelelőségi 
véleményt megszerezte.   

 
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek 
részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 8. § (1)-(3) bekezdéseiben 
foglaltak alapján a megfelelőségi vélemény feltételeinek közszolgáltató általi teljesítését a 
vélemény kiadásától számított 6. hónap végéig, vagyis 2017. március 31. napjáig 
megvizsgálja. Ha a közszolgáltató az OHKT-ban foglaltaknak a 6 hónapos időtartam alatt 
ismételten nem felel meg, úgy a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonja, és 
a közszolgáltató adatait törli a nyilvántartásból. A megfelelőségi vélemény visszavonásáról a 
Koordináló szerv az ellátásért felelőst köteles azonnal értesíteni. 
 

A jelen előterjesztéshez mellékelt levelében a Koordináló szerv arról tájékoztatta az 
Önkormányzatot, hogy a fentiek szerint elvégzett vizsgálat eredményeképpen a KIVÜ Kft. 
megfelelőségi véleményét azonnali hatállyal (2017. április 3. napjával) visszavonta.  
 

A Ht. 37.§ (1a) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a 
települési önkormányzat legfeljebb egy hónapos felmondási idővel felmondja, ha a 
közszolgáltató nem rendelkezik megfelelőségi véleménnyel. A fentiekre tekintettel az 
Önkormányzatnak megküldött tájékoztatásában a Koordináló szerv felhívta az Önkormányzat 
figyelmét arra, hogy gondoskodjon a KIVÜ Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 
felmondásáról, és arról, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő közszolgáltatóval a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés haladéktalan megkötésre kerüljön. 
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A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátására a KIVÜ Kft.-vel (2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.) megkötött 
közszolgáltatási szerződést – tekintettel arra, hogy a KIVÜ Kft. megfelelőségi véleménye 
visszavonásra került – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. § (1a) 
bekezdésében foglaltak alapján 2017. április 30. napjára felmondja. A Képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, hogy járjon el az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz (2100 Gödöllő, 
Dózsa György út 69.) való csatlakozás kezdeményezése érdekében, és egyben 
kezdeményezzen tárgyalásokat annak érdekében, hogy az Önkormányzat a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. (2100 Gödöllő, Dózsa 
György út 69.) útján láthassa el.  
A Képviselő-testület felkéri a KIVÜ Kft. ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a 
közszolgáltatási szerződés megszűnésére figyelemmel szükséges munkáltatói 
intézkedéseket (pl.: munkaviszony megszüntetése), valamint tájékoztassa az érintett 
szerződéses partnereit a szerződések közszolgáltatási szerződés felmondása miatti 
megszűnéséről.  
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester,  

   Vernyik József, a KIVÜ Kft. ügyvezetője 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

 

Kistarcsa, 2017. április 4. 
 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 


