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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt 2015-ben módosította, 

ezzel új irányt szabott az országos hulladékgazdálkodásnak, a települési szilárdhulladékos 

rendszernek. Ehhez kapcsolódóan megjelent a Kormány 68/2016. (III.31.) rendelete az 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról, a 

69/2016. (III.31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 

létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az 

adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól, a 70/2016. (III.31.) Korm. rendelet a 

hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint a 

12/2016. (V.24.) NFM rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 

létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről és a 13/2016. 

(V.24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási 

díjról. A fenti jogszabályok alapjaiban megújították a hulladékgazdálkodás rendszerét, 

pontosan meghatározva azoknak szereplőit, valamint az egyes feladatukat. 

  

Jelenleg a Jánossomorjai Regionális Települési Szilárdhulladék Lerakóhely három 

önkormányzat tulajdonában van 1/3 - 1/3 - 1/3 tulajdoni arányban, melyek a következők: 

- Csorna Város Önkormányzata 

- Jánossomorja Város Önkormányzata 

- Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

 

1998. január 14-én a három tulajdonos település (Csorna Város Önkormányzata, 

Jánossomorja Város Önkormányzata - a szerződés megkötésének időpontjában Jánossomorja 

Nagyközség Önkormányzata -, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, mint a 

Jánossomorjai Regionális Települési Szilárdhulladék Lerakóhely tulajdonosai) és a Rekultív 

Kft. „A Jánossomorjai Regionális Települési Szilárdhulladék Lerakóhely Üzemeltetési 

Szerződés” tárgyú üzemeltetési szerződést kötöttek. Az Üzemeltetési Szerződés egyes pontjait 

2002. október 18-án Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és 2002. október 18-án 

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzata módosította. 

 

Az eredeti szerződés 25 évre köttetett, amelyet Jánossomorja Nagyközség Önkormányzata és 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a fent említett szerződésmódosítás során 35 évre 

bővített ki, mely hosszabbítás ezen önkormányzatok esetében releváns.  

 

Figyelembe véve a hulladékról szóló törvény 2015. évi módosítását, a jelenlegi rendszer 

átalakításának jogszabályi kereteit, a jogszabályok egyértelműen közszolgáltatóra, az 

önkormányzatokra és ezek társulásaira, valamint a hulladékgazdálkodásban részt vevő 

létesítmények tulajdonosaira állapítanak meg kötelezettségeket, és az egy ellátási terület-egy 

közszolgáltató elvét határozzák meg. 
 
A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást jelenleg 71 

önkormányzat alkotja, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó pedig a 

Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Annak érdekében, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek teljes körűen meg tudjunk felelni, 

szükséges, hogy a Jánossomorjai Regionális Települési Szilárdhulladék Lerakóhely 

üzemeltetését a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

lássa el, aminek első lépéseként szükséges a jelenlegi üzemeltetővel a szerződés felmondása. 
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Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (IV. 26.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Rekultív Kft-

vel megkötött, „A Jánossomorjai Regionális Települési Szilárdhulladék 

Lerakóhely Üzemeltetési Szerződés” tárgyú, 1998. január 22-én kelt szerződés 

felmondásához. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott szerződés felmondásához 

szükséges lépéseket megtegye, a jelenlegi üzemeltetővel a szerződés felmondása 

érdekében tárgyalást kezdeményezzen és a szerződés felmondásával kapcsolatos 

teendőkben teljes körűen eljárjon. 

 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2017. április 30. 

 

 

Fentieknek megfelelően kérem a Képviselő-testület hozzájárulását a szerződés 

felmondásához. 

 

Jánossomorja, 2017. április 19. 

 

 

 

                    Lőrincz György s.k. 

                          polgármester 

 

 

 


