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2015-ben a Kormány a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása mellett döntött, ennek
eredményeként 2016. április 1-én léptek hatályba azok a módosítások és újonnan megalkotott
jogszabályok – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.),
valamint a kapcsolódó Kormányrendeltek -, amelyek a rendszer átalakításának jogi kereteit
meghatározzák.
A főbb változások a következők:
- A hulladékgazdálkodással kapcsolatos közfeladatok megoszlanak önkormányzatok
és az állam között. Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat az
önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
helyi szintű részletszabályainak meghatározása (rendeletalkotás), valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés
megkötése.
- Állami hulladékgazdálkodási közfeladat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
országos szintű megszervezése. Ennek keretében a Kormány létrehozta a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (rövidített nevén: NHKV
Zrt. továbbiakban mint: Koordináló szerv).
- 2016. április 1-től a Koordináló szerv jogosult a szolgáltatást igénybe vevőktől
beszedni a közszolgáltatási díjat, amelyről 2016. évben kéthavonta, 2017. január
01. napjától negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel. A számla
kiállításához szükséges adatszolgáltatást a közszolgáltatónak kell teljesítenie a
Koordináló szerv felé, a nem megfelelő, hiányos vagy helytelen
adatszolgáltatásból eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal
kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót
terheli a felelősség. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által
határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása iránt intézkedik.
- A közszolgáltató a Koordináló szervtől kapja meg az elvégzett szolgáltatásért járó
szolgáltatási díjat, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a közszolgáltató az
önkormányzat által kiadott teljesítésigazolással igazolja, hogy a közszolgáltató
teljesítésével kapcsolatban kifogása nem merült fel.
- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak olyan közszolgáltató végezhet, aki a
Koordináló szerv által kiadott megfelelőségi véleménnyel rendelkezik, melyben
megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak. A 2016. április 1-én
működő közszolgáltató a megfelelőségi véleményt 2016. október 1-ig szerzi be.
Amennyiben ezen határidőig a közszolgáltató a megfelelőségi véleményt nem
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kapja meg, az önkormányzat a határidőt követő 30 napon belül a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel
felmondja. Az önkormányzat e kötelezettségét a megyei kormányhivatal
törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.
- A Koordináló szerv elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet, amellyel
sem a helyi rendelet, sem a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés
nem lehet ellentétes, ezért az önkormányzatoknak 2016. június 30-ig felül kell
vizsgálniuk mind a közszolgáltatási szerződéseiket, mind a helyi rendeleteiket. A
közszolgáltatási szerződésekből törölni kell a közszolgáltatási díjbeszedésre és a
kintlevőség - kezelésre vonatkozó rendelkezéseket, valamint rögzíteni kell, hogy a
közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített
feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
Az NHKV Zrt. a közszolgáltatási szerződések felülvizsgálatához honlapján ajánlást tett
közzé. A szerződés felülvizsgálatára a Közszolgáltatóval történő egyeztetést követően került
sor.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot
vitassa meg és fogadja el:
…./2016.(…..) Kt.
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata és 1. számú
módosítása
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 92/B. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
közszolgáltatóval kötött, a 86/2014.(VI. 26.) Kt. számú határozattal elfogadott
közszolgáltatási szerződését felülvizsgálta és annak módosítását a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított és az egységes
szerkezetbe foglalt szerződés aláírására.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 69/2016 (III. 31) Korm.r.21 §
szerinti teljesítésigazolás kiadásának aláírására a Közszolgáltató számára.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1) polgármester
2) jegyző
3) Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szeged,
4) Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (elektronikus
formában)
5) Irattár
Sándorfalva, 2016. június 16.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester
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Melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása
amely létrejött egyrészről Sándorfalva Városi Önkormányzata (6762 Sándorfalva, Szabadság
tér 1., képviseli: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester) mint Megrendelő – a továbbiakban
Megrendelő,
másrészről a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.,
képviseli: Makrai László ügyvezető igazgató, KÜJ: 100172775, KTJ: 101002085, OKTF
minősítési osztály: C/1, KSH azonosító: 18455058-3821-599), mint Közszolgáltató – a
továbbiakban Közszolgáltató között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
2016. április 1-én lépett hatályba 69/2016. ( III. 31.) Korm. rendelet, amely az új
hulladékgazdálkodási rendszert szabályozza. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 92/B. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a
közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási
díjbeszedés és a kintlevőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. mint Koordináló szerv (
továbbiakban: NHKV. Zrt ) a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási
díjat fizet.
A Koordináló szerv ajánlása alapján kerül sor a szerződés módosítására.
1. A Közszolgáltatási Szerződés 2.) A KÖZSZOLGÁLTATÁS KITERJEDÉSE,
SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG pontja :
-

-

„- ingatlanhoz kapcsolódóan a közterületre kihelyezett rendszeresített hulladékgyűjtő
edényzet (szabványos 110-120, vagy 240 literes) ürítése és a hulladék elszállítása”
szövegrész helyébe az az alább szövegrész kerül:
„- ingatlanhoz kapcsolódóan a közterületre kihelyezett rendszeresített hulladékgyűjtő
edényzet (szabványos 60, 110-120, vagy 240 literes) ürítése és a hulladék elszállítása”

2. A Közszolgáltatási Szerződés 4.) A KÖZSZOLGÁLTATÁS GYAKORISÁGA,
MÓDJA pontja :
„A szilárd hulladékok gyűjtésére a Szolgáltató által üzemeltetett speciális hulladékszállító
járműhöz alkalmazható MSZ EN 840 szabványos gyűjtőedényzet (110-120 és 240 literes)
szolgál. Az alkalomszerűen keletkező többlet hulladék elszállítására a Közszolgáltató által –
külön díjazás ellenében – biztosított emblémás műanyag zsákok szolgálnak.” szövegrész
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A szilárd hulladékok gyűjtésére a Közszolgáltató által üzemeltetett speciális
hulladékszállító járműhöz alkalmazható MSZ EN 840 szabványos gyűjtőedényzet (60, 110120 és 240 literes) szolgál. Az alkalomszerűen keletkező többlet hulladék elszállítására a
Közszolgáltató által biztosított emblémás műanyag zsákok szolgálnak, melynek díját az
NHKV Zrt. számlázza ki a szolgáltató adatszolgáltatása szerint.”
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3. A
Közszolgáltatási
Szerződés
5.)
A
KÖZSZOLGÁLTATÁS
FINANSZÍROZÁSA, KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
pontja helyébe az alábbiak kerülnek:
„2016. július 1. napjától a szolgáltatási díj megállapításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy
a szolgáltatási díj fedezetet nyújtson a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására. A
haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató
valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016.
július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2)
bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.
A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016.(III: 31.) Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem
megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggőben
keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így
keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a
közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által
nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi
következményért a közszolgáltató terheli a felelősség.
A Koordináló szerv a 69/2016.(III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs díjfizetés
meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal
összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot
kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016.(III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.
Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásnak megfelelően korrigálja a 69/2016.(III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés
szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítést kézhezvételét követő 8 napon belül.
Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően – a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása
hiányában – a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza
ki.
A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.
A teljesítés igazolás kiadására Megrendelő képviseletében a polgármester jogosult.”
4.

A közszolgáltatási Szerződés 6) KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖTELESSÉGE PONTJÁBA:

„Amennyiben a közszolgáltatást Megrendelő részéről panasz, észrevétel merül fel, úgy azt a
Közszolgáltató 30 napon belül kivizsgálja és annak eredményéről Megrendelőt 30 napon
belül, írásban értesíti” helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5

6

„Amennyiben a közszolgáltatást Megrendelő részéről a számlázással, díjfizetéssel,
díjhátralékkal kapcsolatban panasz, észrevétel merül fel, úgy azt az NHKV Zrt bírálja el,
minden más, a szolgáltatást érintő panaszt Közszolgáltató 15 napon belül kivizsgálja és annak
eredményéről Megrendelőt 15 napon belül, írásban értesíti”.
5.

A Közszolgáltatási Szerződés 7.) ÖNKORMÁNYZAT KÖTELESSÉGEI pontja az
alábbiakkal egészül ki:

-

„a 69/2016 (III. 31) Korm.r.21 § szerinti teljesítésigazolás kiadása”

6.

A Közszolgáltatási Szerződés 10.) A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
MEGSZŰNÉSE pontja az alábbiakkal egészül ki:

„A 2016. április 1-én működő közszolgáltató a megfelelőségi véleményt 2016. október 1-ig
szerzi be. Amennyiben ezen határidőig a közszolgáltató a megfelelőségi véleményt nem kapja
meg, Megrendelő a határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. Megrendelő e kötelezettségét a Csongrád
Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.”
7.
A Közszolgáltatási Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan formában
hatályban maradnak.
Felek a jelen 3. oldalból álló szerződésmódosítást elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal
mindenben egyezőt a mai napon aláírták.
Sándorfalva, 2016. …………….

Szeged, 2016………………………………..

………………………………………..
Sándorfalva Város Önkormányzata
Megrendelő

………………………………………..
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Közszolgáltató
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