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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. április 1. napjától hatályos jogszabályi rendelkezések, továbbá a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos elvárásait és céljait meghatározó Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (a továbbiakban: OHKT) a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási rendszer átalakítását tették szükségessé az európai uniós kötelezettségek, a
rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése, a fenntarthatóság biztosítása, valamint a területi
egyenlőtlenségek megszüntetése, optimális közszolgáltatási területek kialakítása érdekében.
Az átalakítás célja egy egységes, nonprofit közszolgáltatási rendszer kialakítása nullszaldós
működéssel. E célok elérése érdekében kormányzati szinten a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás integrációja vált szükségessé.
A közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolása és a regionális koordináció az
állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) közreműködésével valósul
meg. Az NHKV Zrt. szakmai koordinációja mellett valamennyi régió tekintetében
megkezdődtek az ellátásért felelősök és a közszolgáltatók által már megismert, a
méretgazdaságos üzemméretű regionális közszolgáltatás létrehozására irányuló integrációs
folyamatok. Ezzel összefüggésben az NHKV Zrt. törölte a legtöbb közszolgáltató, így a
Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) ún.
megfelelőségi véleményét. A NHKV Zrt. a felmondás indokolásában előadta, hogy a Kft.
által nyújtott közszolgáltatás már nem alkalmas az OHKT-ban foglalt regionális célok
elérésére.
Az NHKV Zrt. egyúttal tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Kft.-vel kötött, hatályos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést fel kell mondani és új közszolgáltatót kell
kiválasztani. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 37. §
(1a) bekezdése kimondja, hogy „A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést legfeljebb hat hónapos felmondási idővel felmondja, ha a
közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy megfelelőségi véleménnyel,
vagy a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta. A felmondási idő alatt a
közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.”
Fenti jogszabályi helyre hivatkozással, az ellátásért felelősnek (Várpalota Város
Önkormányzatának) a megfelelőségi véleménnyel nem rendelkező közszolgáltatóval fennálló
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését a Ht. előírásainak megfelelően fel kell
mondania azzal, hogy a Kft. az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
hatálybalépéséig, de legfeljebb hat hónapig még változatlan feltételek mellett ellátja a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat. Az ez alatt az idő alatt teljesített
közszolgáltatásért a közszolgáltató szolgáltatási díjra is jogosult. A megfelelőségi vélemény
visszavonása esetén sem szakad meg tehát a közszolgáltatás ellátása, az a lakosságra nézve
semmiféle hátrányos következménnyel nem jár.
Összefoglalva, a 2017. június 23. napjától hatályba lépett törvénymódosítás önálló felmondási
okként határozza meg a megfelelőségi vélemény visszavonásának esetét, így az

önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződés felmondása kapcsán nincs választási
lehetősége.
Az ellátásért felelős, új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben
meghatározott minősítési engedéllyel és az NHKV Zrt. által kiállított megfelelőségi
véleménnyel rendelkező gazdasági szereplővel köthet. Az új közszolgáltató kiválasztása
közbeszerzési eljárás megindításával történhet meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az ügyben
döntését meghozni szíveskedjen!
Várpalota, 2017. október 5.
Campanari-Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. október 10-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta:

…/2017. (X.10,) képviselő-testületi
határozat:
Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Várpalotai Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás tárgyában 2014. január 1. napjától 2018. december 31. napig fennálló
közszolgálttatási szerződését - hivatkozva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
37. § (1a) bekezdésére - 2017. október 10. napjával, hat hónapos felmondási határidő mellett
felmondja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a felmondásról szóló
jognyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:

a jognyilatkozat aláírására: 2017. október 10.
Campanari-Talabér Márta polgármester
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