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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2016. augusztus 05-i rendkívüli ülésére 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

 

Tárgy: Szolgáltatási Szerződés módosítása 

 

Előterjesztő:  Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő:   Horváth Tamás, a Várpalotai Hulladékgazdálkodási  

Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: - 

 

 

 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

Bérczes Beáta  Sándor Tamás   dr. Ignácz Anita Éva 
  jogi előadó                    aljegyző          jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Várpalota Város Önkormányzata és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzéséhez 

szükséges valamennyi jogszabályi előírásnak megfelelő Várpalotai Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. között 2013. december 23-án jött létre Szolgáltatási Szerződés 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására 2014. január 01 – 2018. 

december 31 időtartamra. 

 

A jogszabályi változások, illetve előírások miatt szükségessé vált a Szolgáltatási Szerződés 

módosítása: 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 37/B. § szerint: 

 

„A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonukban álló 

hulladékgazdálkodási létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket - ha nem adják át a 

Koordináló szervnek vagyonkezelésre - a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak 

megfelelően kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani, e 

körben az adott önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel 

rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. A települési önkormányzat és az 

önkormányzatok társulása a tulajdonában álló hulladékgazdálkodási rendszerek azon 

fejlesztését, amely az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben szereplő az 

adott területre vonatkozó feladatokat, előírásokat érinti, csak a 32/A. § (1) bekezdés e) pontja 

szerinti nyilatkozat birtokában kezdheti meg.” 

 

A Ht 37/B. §-ának való megfelelés érdekében a Várpalotai Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. előkészítette a Szolgáltatási Szerződés 2. számú módosításának 

tervezetét, melyben az Önkormányzat és a Közszolgáltató rögzíti, hogy az Önkormányzat 

mely vagyonelemeket adja át üzemeltetésre a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásához. 

 

A fentiek alapján a Szolgáltatási Szerződés az alábbiakkal egészül ki: 

 

- Az V. szakasz 8. ponttal kiegészül: 

 

„ A Szolgáltatási Szerződés 1. mellékletében feltüntetett, az Önkormányzat tulajdonában lévő 

26 db szelektív hulladékgyűjtő szigetet és 66 db 1100 l-es hulladékgyűjtő edényt az 

Önkormányzat üzemeltetésre átadja a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásához, melyek igény szerinti ürítéséről a Közszolgáltató köteles 

gondoskodni.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésének 

meghozatalára! 

 

 

Várpalota, 2016. augusztus 03. 

 

        Talabér Márta 

          polgármester 



 

Várpalota Város Önkormányzati 
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8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. augusztus 05-i rendkívüli ülésén 

a következő határozatot hozta: 

 

 

 

…/2016. (VIII. 05.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata és 

a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. között a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására 2014. január 1-jétől 2018. 

december 31-ig szóló Szolgáltatási Szerződés 2016. augusztus 5-től hatályos 2. számú 

módosítását elfogadja. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Szolgáltatási Szerződés 

módosításának és a módosításokat tartalmazó, egybeszerkesztett Szolgáltatási Szerződésnek 

az aláírására – a határozat melléklete szerinti tartalommal –. 

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2016. augusztus 05. 

 

 

 

 

 

 

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester              jegyző 

 


