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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2019. szeptember 25.-ei ülésére 

 
Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzata által ellátandó kötelező közfeladatok 
teljesítésével kapcsolatos döntések 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
I. A Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft.- vel és az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással 
megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata 
 
A hulladékgazdálkodási feladatokat Kistarcsa településen jelenleg a Zöld Híd B.I.G.G 
Nonprofit Kft. látja el a Kft., az Önkormányzat és az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (a 
továbbiakban: „Társulás”) között 2017. április 26. napján megkötött, és 2017. május 1. napja 
óta hatályban lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján.  
 

Indokolt a közszolgáltatási szerződést felülvizsgálni, mivel a megkötése óta eltelt időben 
változott a jogszabályi környezet (változtak az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok és 
bevezetésre kerültek az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések), valamint 
változott a lomtalanítás végzésének módja is, hiszen felügyelt gyűjtőpontos lomtalanítás 
helyett 2019. évben már házhoz menő rendszerű lomtalanítás történt, lakossági 
igénybejelentés alapján, a szolgáltatóval leegyeztetett napokon.  
A szerződésből javasolt továbbá törölni az olyan Önkormányzat számára előírt 
kötelezettségeket is, amelyek hatáskör hiányában nem teljesíthetőek. Az Önkormányzat nem 
tartja nyilván például a lakcímeket, így nem tud a településen lévő ingatlanhasználók 
lakcíméről adatot szolgáltatni, és az új ingatlanok használatba vételi engedélyeiről sem tud 
tájékoztatást adni a közszolgáltató számára, mivel építéshatósági feladatokat sem lát el.  
A fentiek mellett indokolt aktualizálni a közszolgáltatási szerződésben a kapcsolattartó 
személyeket is, hiszen a Társulást már új Társulási Elnök irányítja Fördős Attila, Váci 
polgármester személyében, a Kft.-nek is új ügyvezetője van (Hajnal Zsolt András), és az 
operatív kapcsolattartó személye is módosult (Oroszi Péter helyett Martinák Balázs jár el).  
A módosított és egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés tervezetét az 
előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolom. A szerződés-módosítás megküldésre került a 
Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. és a Társulás számára is, az azzal kapcsolatos egyeztetés az 
előterjesztés készítésekor még folyamatban van.  
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II. A 2020-2034 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. (a továbbiakban: „Vksztv.”) 11. § (1)-(2) 
bekezdése értelmében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő 
fejlesztési tervet kell készíteni, és azt minden év szeptember 30. napjáig be kell nyújtani a 
Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „Energia Hivatal”) 
számára. 
 
A Vksztv. 2. § 8. pontja szerint a gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint 
beruházási tervből áll.  
Kerepes és Kistarcsa település ellátása a két település közös tulajdonában álló, Kerepes-
Kistarcsa-IV megnevezésű, 11-34157-1-002-00-01 hivatali azonosítóval rendelkező 
ivóvízvezeték rendszerről, valamint a Kerepes-Kistarcsa-SZ megnevezésű, 22-34157-1-002-
00-12 hivatali azonosítóval rendelkező szennyvízvelvezető rendszerről történik.  
2015. július 1. napjától Kistarcsa és Kerepes település területén a DPMV Zrt. bérleti-
üzemeltetési jogviszony keretében látja el az üzemeltetést a felek között megkötött szerződés 
alapján.  
A Vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdése szerint bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett 
víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, míg a 
beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el, és nyújtja be jóváhagyásra az Energia 
Hivatal részére. A Vksztv.  5/F. § (4) bekezdése alapján a hivatkozott víziközmű rendszerek 
vonatkozásában Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata minősül 
ellátásért felelősnek.  
 
A Vksztv. 5/G. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel a két önkormányzatnak 
megállapodást volt szükséges kötnie az ellátásért felelősök képviseletéről, amely 
megállapodást a felek 2017. április 28. napján aláírták. A megállapodás értelmében az 
ellátásért felelősök képviseletét Kistarcsa Város Önkormányzata látja el. A megállapodás 3.2. 
pontja szerint az ellátásért felelősök a gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezet részét a 
DPMV Zrt.-vel készíttetik el.  
 

A beruházási tervfejezet elkészítésének költségét a felek  
50-50%-os arányban viselik, azzal, hogy a beruházási tervfejezet a DPMV Zrt. által fizetendő 
bérleti díj terhére, beszámítás útján finanszírozandó. A megállapodás szerint a vonatkozó 
szerződésben a DPMV Zrt. kötelezettségévé kell tenni a beruházási tervfejezet Energia 
Hivatal részére történő benyújtását. A fentiekre tekintettel mind Kistarcsa Város 
Önkormányzata, mind Kerepes Város Önkormányzata a DPMV Zrt.-vel vállalkozási 
szerződést kötött a beruházási tervfejezet elkészítésére és annak Energia Hivatal számára 
történő benyújtására vonatkozóan.  
 

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős, vagy a víziközmű-szolgáltató, aki 
nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási 
tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal 
rendelkezik.  
 

Tekintettel arra, hogy októberben önkormányzati választások lesznek, amelyet követően új 
Képviselő-testület alakul majd, indokolt a mindenkori polgármestert már most felhatalmazni 
arra, hogy a várhatóan az új Képviselő-testület megalakulásáig tartó átmeneti időszakban 
elkészülő, 2020-2034 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervben foglaltakat 
jóváhagyja, és arra, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos véleményezési, 
nyilatkozattételi kötelezettségeknek eleget tegyen.  
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A polgármesteri felhatalmazást úgy célszerű megadni, hogy a gördülő fejlesztési tervben 
foglaltak csak abban az esetben legyenek jóváhagyhatóak, amennyiben a munkálatok 
megvalósítására a DPMV Zrt. által fizetendő bérleti díj, közműfejlesztési hozzájárulás, vagy 
pályázati összeg terhére kerül sor, egyéb önkormányzati forrás azonban nem képezheti a 
fedezetet, hiszen az önkormányzatoknak a víziközmű-szolgáltatási tevékenységből a bérleti 
díjon kívül semmilyen egyéb bevétele nem származik, a víz-és csatornadíjak a szolgáltatóhoz 
folynak be.  
 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 

Határozati javaslat I. 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező, a Zöld híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.-vel és az Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulással megkötendő, módosított és egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási 
szerződés tervezetét, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezet alapján a 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés szövegét a többi 
szerződő féllel történt egyeztetés alapján véglegesítse, és arra, hogy a véglegesített, 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt szerződést aláírja. A Képviselő-testület felkéri 
a jegyzőt, hogy gondoskodjon az aláírt, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
közszolgáltatási szerződés közzétételéről a helyben szokásos módon.  
 
 

Határidő: 2019. október 31. napja, illetve a közzététel esetében a szerződés-módosítás 
aláírását követően azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester,  
   Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Határozati javaslat I I. 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
jóváhagyja és elfogadja a 2020-2034 időszakra vonatkozó, a DPMV Zrt. (2360 Gyál, 
Kőrösi út 190.) által elkészítendő gördülő fejlesztési tervben foglaltakat, azzal, hogy a 
felújítások, pótlások, beruházások fedezeteként bérleti díjon kívüli önkormányzati 
forrás nem jelölhető meg. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése szerinti 
írásbeli véleményt juttassa el a DPMV Zrt. részére. 
 
 

Határidő: a 2020-2034 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv rendelkezésre 
állását követő 30 napon belül 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2019. szeptember 10. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 


