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A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 
kötött települési hulladék kezelésére vonatkozó   

vállalkozási szerződés megszüntetésére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: a Képviselő-testület 2013. december 19-i ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
Javaslatot készítette: Szklenár Katalin műszaki ügyintéző



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat 2011-ben csatlakozott a Kelet- Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz azzal a céllal, hogy a tagönkormányzatokkal együtt olyan 
korszerű hulladékgazdálkodási rendszert alakítson ki, amely megfelel az Európai Uniós és a 
hazai jogszabályoknak és az hosszú távon fenntartható rendszerré váljon. 
A tagönkormányzatok a Társulási Megállapodásban meghatározott egyes önkormányzati 
feladat és hatásköröket átruházták a Társulásra. A Társulási Tanács 2014. január 1-től a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a Társulás működési területére a VGÜ 
Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t jelölte ki. 
A közszolgáltatási szerződés megkötésének elhalasztásával kapcsolatos kérésünkre a 
Társulástól eddig nem érkezett válasz. Így továbbra is aggályosnak tartjuk, hogy a 
közszolgáltatási szerződést a Társulás meg tudja majd kötni a VGÜ Salgótarjáni 
Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel, mert a jelenlegi jogszabályok 
alapján nem rendelkezik a közszolgáltatás ellátásához szükséges OHÜ engedéllyel. A 
koncessziós eljárás lefolytatásának hiánya miatt a koncessziós partnerek eszközparkjai nélkül 
pedig véleményünk szerint a közszolgáltatást maradéktalanul nem fogja tudni ellátni. 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (továbbiakban törvény) 34. § (3) bekezdése 
szerint a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított minősítő 
okirattal rendelkező gazdasági szereplővel köthet. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. a jogszabályban foglalt dokumentumokkal rendelkezik. A törvény 90.§ (8) 
bekezdése alapján az e törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a 
települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által 
kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2013. december 31-
ig megköti.  
 
Fentiekre tekintettel javasoljuk az önkormányzat és a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. között 2006. december 29-én kötött többször módosított vállalkozási 
szerződést közös megegyezéssel megszüntetni, hogy az önkormányzat a jogszabályi 
kötelezettségének eleget tegyen.  
 
A közszolgáltatási szerződés megkötésének elhalasztását kérő levelünkre, a választ várhatóan 
2013. december 12-én postázzák. Emiatt az új közszolgáltatási szerződés megkötésére, és a 
törvényi kötelezés miatt a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött 
vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó határozati 
javaslatunkat a bizottsági ülésre készíthetjük el. 
 
 
Pásztó, 2013. december 11. 
 
 
        Sisák Imre 
 polgármester 
 


