
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása közszolgáltatási szerződés keretében 
 
Mint arról már korábban tájékoztatást adtunk Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) alapján az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatkörébe 
tartozik hulladékgazdálkodás ellátása. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 
Ht.) 33. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását 
a Közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A Ht. 33 § (2) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására 
közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik. 

 
Taksony és Délegyháza települések (a továbbiakban: Megrendelők) együttműködve 2013. november 22. 
napján a Közbeszerzési Értesítő 2013/138 számában K.É.- 21248/2013 számon felhívást tettek közzé 
„Taksony Nagyközség és Délegyháza Község Önkormányzatai szilárd (kommunális) hulladékának 
összegyűjtése és kezelése (ártalmatlanító helyre történő elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása)” 
tárgyban. Megrendelők a közbeszerzési eljárás eredményét 2013. december hó 23. napján kihirdették azzal, 
hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a VERTIKÁL KONZORCIUM, azaz a VERTIKÁL Közszolgáltató 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság közös ajánlattevőként (a továbbiakban: Közszolgáltató) lett. Ennek 
megfelelően a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül, azaz 2013. 
december 30-án szerződést kötöttek, melynek célja, hogy a közszolgáltatás folyamatos teljesítése és 
ellátása érdekében – a közbeszerzési dokumentációban szereplő feltételeknek és kötelezéseknek, valamint a 
Közszolgáltató ajánlatának megfelelően az önkormányzat és a Közszolgáltató közötti szerződéses kapcsolat 
szabályozásáról gondoskodjon. A közszolgáltatási szerződés nyilvános.  

 
A közszolgáltatási szerződés Taksony Nagyközség Önkormányzata, valamint Délegyháza Község 
Önkormányzata hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó rendeletében foglaltaknak megfelelően 
Taksony Nagyközség Önkormányzata, valamint Délegyháza Község Önkormányzata közigazgatási 
területére terjed ki, e közszolgáltatási területen valamennyi természetes személy és gazdálkodó szervezet 
ingatlanhasználóra.  
 
A közfeladat-ellátás kezdete: év, hó, nap A közfeladat-ellátás vége: év, hó, nap 

2014. január 1. napja 2023. december 31. 
 
A szolgáltatással kapcsolatos további információkat a Közszolgáltatóval történő egyeztetések után 
folyamatosan tesszük közzé a megszokott felületeinken. 

 


