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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő -testületének  

2016. április  28-i  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:  

 

Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 

 

 

 

 

 

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!  

 

A Várpalotai Közüzemi Kft. és Várpalota Város Önkormányzata között 10 

éves időtartamra kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatás i  szerződés 

2013. december 31-én lejárt .   

Várpalota Város Önkormányzata és a hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás 

elvégzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi előírásnak megfelelő 

Várpalotai Hulladékgazdálkodási 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.) 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 kintlévőség -kezelés,  

- valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv 

a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási  díjat fizet. ”   

 

A Ht. 32/A § (1) bekezdés i) és j)  pontja kimondja továbbá:  

„Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam  

i) beszedi a közszolgáltatási  díjat  és kifizeti a közszolgáltatóknak a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter 

(a továbbiakban: miniszter) ál tal  meghatározott  szolgáltatási  díjat,   

j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. ”  

 

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet  

kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról,  valamint az 

adatszolgáltatási kötelezettségek részletes sz abályairól szóló 69/2016. (III.  

31.) Korm. rendelet 4 . § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a 

Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés 

szerinti megfelelőségét vizsgálja.  

 

A fentiek alapján és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási  Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt.  (koordináló szervezet) ajánlására a Várpalotai  

Hulladékgazdálkodási Kft . előkészítette a Szolgáltatási Szerződés 1. számú 

módosításának tervezetét , melyben elsősorban azok az új elemek kerültek 

átvezetésre,  melyeket a fenti jogszabályi  környezet előír az önkormányzatok ,  

illetve a közszolgáltatók részére egyaránt.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő -testületet  az előterjesztés megvitatására és 

döntésének meghozatalára!  

 

Várpalota, 2016. április  12.  

 

        Talabér Márta  

          polgármester  



 

Várpalota Város Önkormányzati  

Képviselő-testülete  
8100 Várpalota,  Gárdonyi G. u. 39.  

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676  

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő -testülete a 2016. április  28-i  

ülésén a következő határozatot hozta:  

 

 

 

…/2016. (IV.28 . ) 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 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. április  28 .  

 

 

 

 

 

 

Talabér Márta  dr. Ignácz Anita Éva  

 polgármester               jegyző 

 


