
Cibakháza Nagyközség Képviselő-testületének 

5/2013. (II. 28.) számú önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló - többször módosított - 24/2001.(XII.14.) - számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

 

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §-ban biztosított jogkörében eljárva 

és a  hulladékról  szóló2012. évi CLXXXV. törvény 35. § -ban  biztosított felhatalmazással 

élve rendeletet alkot az alábbiak szerint: 

 

 

1.§ 

 

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

- többször módosított -24/2001.(XII.14.) számú önkormányzati rendelet 1. §  (9) bekezdése 

helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„ (9) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendszeres 

köztisztasági közszolgáltatás ellátásával, a Tiszazugi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Rendszerhez kapcsolódó létesítmények és ezek eszközeinek üzemeltelésével, 

hasznosításával, bővítésével, valamint a települési szilárd hulladék begyűjtésével, 

szállításával, előkezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásával 

2013. január 1-től az INNO-SZOLNOK Kft. bízza meg koncessziós szerződés 

keretében, és kötelezi a feladat ellátásával kapcsolatos külön szerződésben foglalt 

feladatok végrehajtására, valamint felruházza az őt megillető e rendeletben 

szabályozott jogosítványokkal.” 

 

2. § 

 

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

- többször módosított -24/2001.(XII.14.) számú önkormányzati rendelet 1. §  (10) bekezdése 

helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

„ ( 10) A közszolgáltató és az általa igénybe vett alvállalkozók felsorolása és adatai: 
 

INNO-SZOLNOK Kft (1149 Budapest, Kupa Vezér útja 3.), mint közszolgáltató az 

alábbi tevékenységekhez vesz igénybe alvállalkozót: 

 
- hulladéklerakó üzemeltetése, bővítése, rekultiváció 

- gázhasznosítás, 

- települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, előkezelése, hasznosítása, 
- komposztálható hulladékok ártalmatlanításának, hasznosításának megoldása, 

- inert hulladékok ártalmatlanításának, hasznosításának megoldása, 

- szelektív gyűjtési rendszer kiépítése, üzemeltetése, szelektíven gyűjtött anyagok 

előkészítése hasznosításra, 

- eszközök biztosítása, javítása, karbantartása, 



- kihelyezett ügyfélszolgálat létesítése, 

- adminisztráció, számlázás, 

- követelések kezelése, 

- marketing, reklám, PR tevékenyég, 
- alvállalkozók koordinálása, 

- kapcsolattartás az önkormányzatokkal. 

 

   
Alvállalkozó neve: Jumbo Log Kft. 

Székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. 

Szerződéses            rész 

megnevezése: 

- települési    szilárd    hulladék    gyűjtése,    szállítása, 

előkezelése, hasznosítása, 

- gázhasznosítás, 

- eszközök biztosítása, javítása, karbantartása, 

Alvállalkozói    bevonás 

százalékos aránya: 

22% 

 
Alvállalkozó neve: RESTONE Kft. 

Székhelye: 5000 Szolnok, Üjszászi út 16. 

Szerződéses          rész 

megnevezése: 

- hulladéklerakó üzemeltetése, bővítése, rekultiváció 

- gázhasznosítás, 

- települési    szilárd   hulladék    gyűjtése,    szállítása, 

előkezelése, hasznosítása, 

- komposztálható     hulladékok     ártalmatlanításának, 

hasznosításának megoldása, 

- inert hulladékok ártalmatlanításának, hasznosításának 

megoldása, 

- szelektív gyűjtési rendszer kiépítése, üzemeltetése, szelektíven 

gyűjtött anyagok előkészítése hasznosításra, 

Alvállalkozói   bevonás 

százalékos aránya: 

24% 

  
Alvállalkozó neve: ÖKO-PET Kft 

Székhelye: 1149 Budapest, Kupa Vezér útja 3. 

Szerződéses          rész 

megnevezése: 

- hulladéklerakó üzemeltetése, bővítése, rekultiváció 

- gázhasznosítás, 

- települési    szilárd    hulladék    gyűjtése,    szállítása, 

előkezelése, hasznosítása, 

- komposztálható     hulladékok     ártalmatlanításának, 

hasznosításának megoldása, 

- inert hulladékok ártalmatlanításának, hasznosításának 

megoldása, 

- szelektív gyűjtési rendszer kiépítése, üzemeltetése, szelektíven 

gyűjtött anyagok előkészítése hasznosításra, 

Alvállalkozói    bevonás 

százalékos aránya: 

24% 

  
Alvállalkozó neve: SUFFICIT FIX Kft. 



Székhelye: 1149 Budapest, Kupa Vezér útja 3, 

Szerződéses          rész 

megnevezése: 

- kihelyezett ügyfélszolgálat létesítése, 

- adminisztráció, számlázás, 

- követelések kezelése, 

- marketing, reklám, PR tevékenyég, 

- alvállalkozók koordinálása, 

- kapcsolattartás az önkormányzatokkal. 

Alvállalkozói    bevonás 

százalékos aránya: 

20% 

„ 

 

2.§ 

 

Ezen önkormányzati rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon 

hatályát veszíti. 

 

 

 

 

Cibakháza 2013. február 27. 

 

 

 

 

Hegyes Zoltán     Dr. Enyedi Mihály 

 polgármester      jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2013. február 28. 

 

 

        Dr. Enyedi Mihály 

         jegyző 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


