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Tárgy: Közszolgáltatási szerződés megkötése a Zöld Híd B.I.G.G Nkft.- vel és az Észak-
Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulással 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hulladékgazdálkodási feladatokat Kistarcsa településen jelenleg a Kistarcsa Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: „Önkormányzat”) 100%-os tulajdonban álló KIVÜ Kft. 
látja el. 
 
Az Állami Koordináló szerv a KIVÜ Kft. megfelelőségi véleményét azonnali hatállyal (2017. 
április 3. napjával) visszavonta, melyre tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 37.§ (1a) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Képviselő-testület a 78/2017. 
(IV.5.) számú határozatában úgy döntött, hogy a KIVÜ Kft.-vel megkötött közszolgáltatási 
szerződést 2017. április 30. napjával felmondja. A 79/2017. (IV.5.) számú határozatában 
pedig a Képviselő-testület arról határozott, hogy tagként csatlakozni kíván az Észak-Kelet 
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társuláshoz (a továbbiakban: „Társulás”), és a jövőben a közszolgáltatást a 
Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. (a továbbiakban: „Zöld Híd”) útján kívánja ellátni.  
 
Az Önkormányzat a szolgáltató váltás végrehajtása érdekében tárgyalásokat kezdeményezett a 
Zöld Híd-al, illetve a Zöld Híd-at tulajdonoló Társulással.  

A Társulás 2017. április 18. napján tárgyalta a csatlakozás kérdését és felhatalmazta a 
Társulás elnökét, hogy a tagfelvételi eljárást folytassa le a hatályos Társulási megállapodás és 
Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései szerint. A vonatkozó Társulási Tanácsi 
határozat másolatát az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolom.  

A 2017. április 18. napján kelt levelében a Zöld Híd is arról tájékoztatta az Önkormányzatot, 
hogy 2017. május 1. napjától – a Társuláshoz történő csatlakozás esetén– tudja vállalni a 
közszolgáltatást Kistarcsa közigazgatási területén. A vonatkozó tájékoztatás másolatát az 
előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolom. A tájékoztatás értelmében a Zöld Híd a 
szolgáltatás ellátásához igényt tart a KIVÜ Kft. tulajdonában álló LWU 469 és MRX 445 
forgalmi rendszámú gépjárművek használatára, amely gépjárműveket a társaság bérelni 
kívánja. A Zöld Híd felvette a kapcsolatot a KIVÜ Kft. munkavállalóival is a további 
foglalkoztatás érdekében. 
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A Társulás 2017. április 21. napján eljuttatta a csatlakozás feltételeként megfizetendő belépési 
díjról (50 Ft/lakos, azaz 625.350,- Ft), illetve az éves tagdíjról (100 Ft/lakos, azaz 1.250.700,- 
Ft) (mindösszesen tehát 1.876.050,- Ft összegről) szóló számláit is, amelyeket az 
Önkormányzat ki is egyenlített.  

A fentiek szerint a Társuláshoz történő csatlakozás megvalósult, amely csatlakozásra 
tekintettel a Zöld Híd megküldte az Önkormányzat részére a megkötendő közszolgáltatási 
szerződés tervezetét, mely az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. A közszolgáltatási 
szerződés az Önkormányzat érdekeinek megfelel, az alapján a szolgáltatás ellátása 
biztonsággal teljesíthető. A szolgáltatás színvonala emelkedik, mivel biztosított lesz a háztól 
történő zöldhulladék gyűjtés is.  

Az egyeztetések alapján változás lesz az eddigiekhez képest, hogy az új közszolgáltató a 
begyűjtést reggel 6 órától végzik a településen, ezért legkésőbb ezen időpontig ki kell 
helyezni a gyűjtőedényt a közterületre. Változás lesz a lomtalanítással kapcsolatban is, mivel 
a lomtalanítás nem az un. „házhoz menő” rendszerben történik majd, hanem a település több 
pontján kihelyezett konténerekbe kell a lakosságnak beszállítania a hulladékát. 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a Társulás tagjává vált, így a szerződés ú.n. in house 
szerződésnek minősül, melyre tekintettel a szerződéskötés során nem alkalmazandóak a 
közbeszerzési eljárás szabályai.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 3. számú mellékletét 
képező, a Zöld híd B.I.G.G. Nkft.-vel és az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással 
megkötendő közszolgáltatási szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. A Képviselő-testület felkéri a 
jegyzőt, hogy gondoskodjon az aláírt közszolgáltatási szerződés közzétételéről a helyben 
szokásos módon.  
 
 

Határid ő: 2017. április 30. napja, illetve a közzététel esetében a szerződést aláírását követően 
azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester,  
   Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző 

    
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

 

Kistarcsa, 2017. április 25. 
 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 


