Melléklet a …./2016 (IV.28.) képviselő-testületi határozathoz

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
1.számú módosítása
amely egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi G.
u. 39. képviseli: Talabér Márta polgármester ) – továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári u. 7., cégjegyzékszáma: 19-09516397, VPID száma:HU 24360504, KÜJ: 103 145 402, KTJ: 102 421 418 KSH: 243605043821-572-19, képviseli: Horváth Tamás ügyvezető) (Tagok adatai: 1. Várpalota Város
Önkormányzata, 2. Várpalotai Közüzemi Kft. KÜJ: 100 433 621 KTJ: 100 806 734 KSH:
11943972-3530-113-19) – a továbbiakban: Közszolgáltató –
között 2013. december 23-án létrejött Szolgáltatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
Preambulum:
A magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a kormányzat fő
célkitűzései az Európai Unió által előírt hasznosítási célok teljesítése, a jelenlegi szolgáltatási
árszínvonal megőrzése, az ellátásbiztonság javítása, illetve a területileg optimalizált
közszolgáltatás kialakítása. A célkitűzés elérése érdekében létrejött az NHKV Zrt. mely, mint
koordináló szervezet többek között 2016. április 1-jétől gondoskodik a közszolgáltatási díj
ingatlanhasználók részére történő számlázásáról, valamint szolgáltatási szerződés keretében
biztosítja a közszolgáltató részére a tevékenység végzéséhez szükséges szolgáltatási díjat.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 32/A. § (1) bekezdés i)
és j) pontja szerint:
„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) által
meghatározott szolgáltatási díjat,
j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.”
Mivel ezen változások alapvetően befolyásolják az önkormányzatok és a közszolgáltatók
közötti szerződéses jogviszonyt, ezért szükséges az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti
Szolgáltatási Szerződés módosítása, mely egyúttal jogszabályi kötelem is.
A Ht. 92/B. § (2) bekezdése kimondja:
„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.”
Jelen szerződésmódosítás a fenti törvényi kötelemnek való megfelelést szolgálja.
Módosuló pontok:
A V. szakasz 5. pontja:
5.A települési Önkormányzat rendeletben állapítja meg:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
ellátott terület határait, a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját, a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
egyes
tartalmi
elemeit,
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem
szabályozott módját és feltételeit. Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt
ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím)
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
V. szakasz 6. pontja:
6. A közszolgáltatási tevékenység a szerződéses időszak alatt legalább A1 környezetvédelmi
hatóság által kiállított minősítéssel végezhető.
V. szakasz 7. ponttal kiegészül
Számlázás, adatszolgáltatás, kintlévőség kezelés
 A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a
közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által
meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás
keretében keletkező kintlévőségeket.
 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 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.
 A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló
szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos
valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
 A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 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 69/2016. (III.
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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 szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés 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 Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2)
bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.
2016. július 1. napjától 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. 2016. július 1. napjától a
haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.

VI. szakasz 12. francia bekezdése:
 igény esetén a telephelyén biztosítja az ingatlanhasználó részére a többlet
hulladékának gyűjtésre alkalmas emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákot;
VI. szakasz 19. francia bekezdése:
 családi házas övezetekben gondoskodik a házhoz menő elkülönítetten gyűjtött
hulladékok 2 hetente történő gyűjtéséről, városias környezetben gondoskodik az
elkülönítetten gyűjtött hulladékgyűjtő edények igény szerinti ürítéséről,
VI. szakasz 22. francia bekezdése:
 minden vegetációs időszakban térítésmentesen 10 alkalommal gondoskodik az
ingatlanhasználók zöld hulladékának gyűjtéséről.

Egyebekben az eredeti szerződéses rendelkezések maradnak érvényben.

Várpalota, 2016. április 29.

Várpalota Város Önkormányzata
Talabér Márta polgármester

Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.
Horváth Tamás ügyvezető
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