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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. július 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

120/2016.(VII. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 34. §-ában foglaltakat – a 158/2014.(IX.11.) KT. számú
határozatával elfogadott NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (5350
Tiszafüred, Húszöles út 149.) megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
módosító okiratot az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
„Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Szerződést Módosító Okirat
amely létrejött egyrészről
Tiszacsege Város Önkormányzata
székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.
adószáma: 15728616-2-09
statisztikai számjele: 15728616- 8411-321-09
törzsszáma: 728614 KÜJ
szám:
képviseli:Szilágyi Sándor polgármester,
mint megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről:
az NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.
cégjegyzék száma: 16-09-007814
adószáma:13262275-2-16
statisztikai számjele: 13262275-3811-572-16
bankszámla száma: 70100011-11086514
KÜJ-azonosító: 101278287
KTJ-azonosító: 100545936
Képviseli: Vendel Zsolt ügyvezető,
mint Közszolgáltató (a továbbiakban, mint: Közszolgáltató) – együtt: Szerződő felek között
az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
PREAMBULUM
Felek egyezően rögzítik, hogy egymással 2016. február hó 01.
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést (Szerződés) kötöttek egymással.

napján

Felek egyezően rögzítik, és a Szerződés tartalmává teszik, hogy a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:Ht.) 32/A§ (2) bekezdése alapján a
Magyar Állam az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására Koordináló
Szervet (NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.)

alapított, mellyel kapcsolatos kinevezést, és egyes feladatokat a 69/2016. (III.31)
Kormány rendelet nevezett meg.
A fentebb is hivatkozott , valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyéb jogszabályi
változások, melyek irányadóak jelen okirattal szabályozott jogviszonyra, a Szerződés
teljesítésével kapcsolatos egyes szabályokat módosították, melyre tekintettel a Szerződés
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése, illetve módosítása válik szükségessé.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a környezetvédelmi hatóság által meghatározott
minősítési osztály:C/I., a közszolgáltatás minőségi ismérvei: a hulladékgazdálkodási
tevékenység ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, a
közszolgáltatás ellátásához szükséges szállítóeszközökkel (gépjárművekkel), továbbá
hulladékkezelő létesítménnyel rendelkezik, amely eszközök és létesítmények teljes mértékben
a kérelmező tulajdonában és állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak.
Szerződő Felek mindezekre tekintettel a köztük a fent jelzett időpontban létrejött
szerződés egyes pontjait 2016. július hó 01. napi hatállyal az alábbiak szerint tekintik
hatályosnak:
Szerződő Felek a Szerződés IV. pontjának Közszolgáltató kötelezettségeit meghatározó
rendelkezések IV.1.9. pontját kiegészítik az alábbi bekezdéssel:
IV. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Közszolgáltató kötelezettséget vállal:
IV. 1.9
A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 32/A. § (1) bekezdés f) pontja
értelmében a Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabály által előírt
megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi. Tudomásul veszi, hogy ennek
hiányában az Önkormányzat a meghatározott határidőt követő 30 napon belül a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja, és a
települési Önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi
felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.
E vonatkozásban Felek kijelentik, hogy elfogadják és magukra nézve is kötelezőnek tekintik
az alábbi szerződéses és jogszabályi rendelkezéseket:
Felek egyezően rögzítik, és a Szerződés tartalmává teszik, hogy a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:Ht.) 32/A. § (2) bekezdése alapján a Magyar
Állam az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra Koordináló szervet (NHKV
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság) alapított mellyel kapcsolatos kinevezést, és egyes feladatokat a 69/
2016. (III.31) Kormányrendelet nevezett meg. A hivatkozott kormányrendelet 4.§ (1)-(3)
bekezdéseiben és a 11- 12 §-ban foglalt feltételek az alábbiak:
4. § (1) A szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen
költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv
gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló
szerv által kijelölt szervezetnek átadni.
(2) A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
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(3) A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban:
közszolgáltatási szerződés) Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.
11. § (1) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 20. § (1)
bekezdés ( megjegyzés: közszolgáltató által kiadandó ) szerinti adatszolgáltatás alapján
állítja ki.
(2) 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 összefüggésben
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.
(3) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv
által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi
következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
(4) A Koordináló szerv a 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva
megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási 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
20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik
megállapítása érdekében.
(5) A (4) bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást
legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
(6) Az (5) bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza
ki.
12. § A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.
Szerződő Felek a Szerződés VI. pontját (Közszolgáltatás Díja) teljes egészében hatályon kívül
helyezik, és helyette az alábbi VI. pontot fogadják el a Szerződés tartalmának:
VI. A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA
VI. 1. A Közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben
rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
A közszolgáltatás finanszírozásának (a díjfizetésnek) az elveit és szabályait a
mindenkor hatályos jogszabályok állapítják meg. A Közszolgáltatót az általa végzett
hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti meg, melyet a közszolgáltatást
igénybe vevő, vagy igénybevételére kötelezett fogyasztóktól az NHKV közvetlenül
jogosult beszedni (hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj). Az NKHV (Koordináló
Szerv) negyedévente utólag bocsátja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra
vonatkozó számlát a közszolgáltatást igénybevevők felé.
VI. 2. A 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő
hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról határozza meg a Közszolgáltatót megillető
közszolgáltatási díj meghatározásának elveit, kifizetésének módját, feltételeit és
rendjét.

3

VI.3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltatás
igénybe vevőjét terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított
késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősülnek
.A 2016. március hó 31. napjáig keletkezett díjhátralékkal, annak behajtásával
kapcsolatos eljárás a Közszolgáltató hatáskörébe tartozik.
A 2016. április hó 01. napját követően keletkező díjhátralékkal, annak behajtásával
kapcsolatos eljárás a Koordináló szerv hatáskörébe tartozik.
VI. 4. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht.35.§-a szerinti települési
önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat önálló hatásköre. Emiatt a települési
önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjkedvezmény, vagy mentesség elszámolása megtérítése az Önkormányzat
kötelezettsége.
VI. 5. Amennyiben a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe
nem tartozó tevékenységet is végez, akkor az egyes tevékenységeire olyan elkülönült
nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát,
valamint kizárja a keretfinanszírozást.
Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a 2014. szeptember hó 11. napján aláírt
Szerződés egyéb rendelkezéseit módosítani nem kívánják, azokat változatlan hatállyal a
Szerződés tartalmának tekintik.
Jelen közszolgáltatási szerződést módosító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 120/2016.(VII.26.) KT. számú határozatával jóváhagyta.
Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést módosító okiratot annak elolvasása és
értelmezése után , mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
………………, ……..év…………………………..hó……nap

Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviseli: Szilágyi Sándor polgármester

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
Képviseli: Vendel Zsolt ügyvezető”

K. m. f.

Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Dr. Kertész Marianna sk.
jegyző

A kivonat másolat hiteléül:
Tiszacsege, 2016. július 26.
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Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
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