Kunfehértó Község Polgármesterétől
Előterjesztés
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
(Képviselő-testület 2016. június 28-i ülésére)

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6521
Vaskút, 0551/2 hrsz., a továbbiakban: Társaság) a közszolgáltatási területen az
önkormányzattal
megkötött
közszolgáltatási
szerződés
alapján
látja
el
a
hulladékgazdálkodási tevékenységet, hiszen a hulladékgazdálkodási feladatellátás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 19. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat.
A Társaság e tevékenység körében gondoskodik a vegyes, illetve a biológiailag lebomló
hulladék gyűjtéséről, kezeléséről, ártalmatlanításáról, újrahasznosításáról.
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek
részletes szabályairól szóló 69/2016.(III.31.) Korm.r. 2016. április 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás új rendszerét alapjaiban meghatározó szabályozás, mely
szabályozás tartalmazza az alábbi elérni kívánt célokat:
-

rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése
az Európai Unió által előírt hasznosítási célok maradéktalan teljesítése
a területileg optimalizált közszolgáltatás megszervezése és ellátásának biztosítása,
fejlesztésekben történő együttműködés
az ellátás biztonságának javítása mellett a lakosság részére egységes, magas
színvonalú szolgáltatás biztosítása
a házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer széles körű
kiterjesztése és hatékony működtetése

és nem utolsósorban mindezt úgy kívánja elérni, hogy egységes, nonprofit, nullszaldós közszolgáltatási rendszert épít: az ún. NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Koordináló
szerv) jelöli ki a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. §
(1) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló szervként, az önkormányzatok, a
közszolgáltatók és a szolgáltatást igénybe vevők részvételével.
Az új szolgáltatási rendszer legfőbb ismérvei, melyek a fentebb jelzett alanyokat is
érintik:
A) Jogalap:
A Korm.r.3. § (3) bekezdése alapján a Koordináló szerv
a) ellátja a Ht. 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott állami hulladékgazdálkodási
közfeladatot;
b) előkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet (a továbbiakban:
OHKT) és az abban foglaltak végrehajtását ellenőrzi;
c) javaslatot tesz a miniszternek a szolgáltatási díj, a díjalkalmazási feltételek, a díjmegfizetés rendjének, a közszolgáltatási díj felosztás elvének meghatározására vonatkozóan;
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d) javaslatot tesz a miniszternek, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az OHKT-nek.
B) Finanszírozás
-

A Ht. felhatalmazása alapján tehát a Koordináló szerv beszedi a közszolgáltatási
díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat.

-

A szolgáltatási díj a közszolgáltatónak a rendszeres adatszolgáltatása keretében
megadott, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára és
mennyiségére vetített, korrekciós tényezőkkel eltérített Koordináló szerv által, utófinanszírozással fizetett díj.

-

Ha a közszolgáltató tejesíti a Ht-ben és a további jogszabályokban, valamint az
OHKT-ben előírt feladatát, részére a szolgáltatási díjat - a közszolgáltatási díj beérkezésétől függetlenül - a Koordináló szerv kifizeti.

C) Szakmai előírások
OHKT
Lényeges ismérv, hogy az új, egységes közszolgáltatást az előkészítés alatt álló Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) fogja szabályozni, 2016. április 1-től.
Önkormányzati vagyonkezelés
-

Új beruházást az önkormányzat csak a miniszter jóváhagyásával indíthat

-

A Koordináló szerv vagyonkezelését 2016. április 1-től a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény szabályozza.
 A vagyonkezelésbe adás az önkormányzatok szabad választása alapján történik, önkéntes önrendelkezési joga megmarad a vagyon felett továbbra is
az önkormányzatnak.
 Az önkormányzat köteles a közszolgáltatás körébe vonni a közfeladat ellátásához szükséges valamennyi ingatlant, eszközt, hiszen az önkormányzat
vagyona elsődlegesen, alapvetően a közfeladat ellátását kell, hogy szolgálja.

Díjhátralék kezelés
-

A Koordináló szerv kizárólag csak az ő nevére 2016. április 1. után kiszámlázott öszszeg alapján képződött kintlévőség kapcsán jár el, függetlenül a hátralékos partner
ügyféltípusától

-

A Ht. alapján a Koordináló szerv jogosult a számlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében a személyes adatokra vonatkozó csoportos adatszolgáltatást kérni a Kormányhivataloktól.

Haszonanyag kezelés
A haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató
valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni.
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Adatszolgáltatási kötelezettség
Adatszolgáltatásra kötelezett: a közszolgáltató, az ellátásért felelős, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa. Az adatszolgáltatás teljesítésének módja:
12/2016.(V.24.) NFM rendelet 4.§ szerint elektronikusúton, ügyfélportálon keresztül.
Ellátásért felelős adatszolgáltatása:
1.Közszolgáltatási szerződés módosítása és jogszabályi megfelelőségének vizsgálata
(69/2016.(III.31.) Korm.rend.4.§ (4) bekezdés szerint)
Az adatszolgáltatás feltétele a közszolgáltató felé az ún. szolgáltatási díj kifizetésének, a
megfelelőségi vélemény megszerzésének és meglétének.
2.További adatszolgáltatások
(69/2016.(III.31.) Korm.rend. 22.§ (1) bekezdések szerint)
Feltétele a rendszerelem fejlesztésére vonatkozó megfelelőség megállapításának.
Tartalma
a) A hulladékgazdálkodási feladatai ellátása érdekében kötött társulási megállapodásokat, valamint a társulási megállapodások módosításait
Határidő: Megkötést vagy módosítást követő 10 napon belül
b) A rendszerelemekre vonatkozó üzemeltetési szerződéseket, valamint a vagyonkezelési szerződéseket
Határidő: Megkötést vagy módosítást követő 10 napon belül
c) Meglévő, valamint a jövőben létesítendő új rendszerelemekre vonatkozó támogatási
szerződéseket és a módosított támogatási szerződéseket
Határidő: Megkötését követő 10 napon belül
d) Közszolgáltatási szerződést, valamint a módosított közszolgáltatási szerződést
Határidő: Megkötést vagy módosítást követő 8 napon belül
e) Közszolgáltatás körébe bevont, valamint a kivételre került rendszerelemre vonatkozó adatokat a bevonásra, vagy a kivételre vonatkozó döntést
Határidő: Döntés meghozatalát követő15 napon belül
Az adatszolgáltatás első alkalommal történő teljesítésének határideje: 2016. június 30.
Mi marad változatlan?
Körülmények, melyeket az új rendszer nem érint/érinthet:
- közszolgáltatási díj mértéke nem emelkedhet
- hulladékszállítási szolgáltatás színvonala csak emelkedhet a jövőben
- ürítések száma, gyakorisága nem csökkenhet
- elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer üzemelése nem szűkülhet
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Közszolgáltatási szerződés, közszolgáltató kiválasztása különösen:
-

az egyes önkormányzatok továbbra is a Kbt. előírásainak megfelelő módon választják
ki a közszolgáltatót

-

egy önkormányzatnak csak egy közszolgáltatási szerződése lehet

-

Közszolgáltatásnak minősül az önkormányzat vagy társulás tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetése, az az Nvtv. alapján csak a közszolgáltatónak lehet átadni üzemeltetésre, nem adható külső harmadik szervnek üzemeltetésre

-

a Ht. 42.§ (2) bekezdés csak abban az esetben alkalmazható, ha sem a közszolgálattónak sem pedig az önkormányzatnak, vagy társulásnak nincs a tulajdonában a hulladékgazdálkodási létesítmény

-

a közszolgáltatási szerződésben hivatkozni kell az OHKT-re és a Koordináló Szervre,
feladataira, rendezni kell az önkormányzat, Koordináló Szerv és közszolgáltató közötti jogviszonyt a jogszabályi előírásoknak megfelelően (Ht. 92/B §)

Tartalmi követelmények:
- 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 rendeletében foglaltaknak
megfelelő szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a 2016. április 1. napját
követően teljesített közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
Jogszabályi előírás:
- Ht.34.§, 317/2013.(VIII.28.) Korm.rendelet
- Ht.92/B § (2) bekezdése
Határidő:
- A közszolgáltatási szerződések Ht. 92/B. §(2) bekezdése szerinti módosításának határideje: 2016. június 30.
A szerződésmódosítás feltétele a közszolgáltató felé történő szolgáltatási díj kifizetésének.
Fentieket jogszabályi előírás tartalmazza, a közszolgáltatás rendszerének központ átszervezése a számlázásra és a kintlévőségek kezelésére vonatkozó, ennélfogva a közszolgáltatási
szerződés módosítása a Kbt. 141. §-a alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható, ugyanis a módosítás eredményeként nincsen ellenérték növekedés és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez; továbbá nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.
Fentiek alapján tehát ellátandó feladat az önkormányzat részéről:
Szabályozást érintően:
a) A hatályos és érvényes közszolgáltatási szerződések módosítása:
hivatkozni kell az OHKT-re és a Koordináló Szervre, feladataira, s majd rendezni kell
az önkormányzat, Koordináló Szerv és közszolgáltató közötti jogviszonyt a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Tervezet csatolva az 1. melléklet szerint.
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b) A hatályos és érvényes helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
rendeletek módosítása:
A Ht. módosított 35.§-a alapján rendezni kell az önkormányzat, Koordináló Szerv és
közszolgáltató közötti jogviszonyt a jogszabályi előírásoknak megfelelően Tervezet
külön előterjesztésben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatnak
megfelelő határozatot egyszerű/minősített többséggel meghozni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
A hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés II. módosításának jóváhagyásáról
Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség
kiskunhalasi hulladéklerakó körzetéhez tartozó tagjaként úgy dönt, hogy a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint ajánlatkérő által „A
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP
1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai
stabilizálására
szolgáló
rendszer
kialakítása
a
Homokhátsági
Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projekt eszközeinek, létesítményeinek
közszolgáltató általi igénybevételének bérleti jogviszony keretében történő biztosítása
mellett, az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó települési szilárdhulladék-kezelési
közszolgáltatási feladatok ellátása - Vaskúti hulladéklerakó körzete (ideértve Kalocsát és
körzetét is)” tárgyban a HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM KISKUNHALAS 2014.-t képező
gazdasági szereplőkkel [(FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság –
konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); KUNSÁGHALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - konzorciumi tag,
közös ajánlattevő (székhely 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz..)] a jelen
határozat 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően a Közszolgáltatási Szerződés II.
módosítását a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja és megköti,
továbbá felhatalmazza annak Kunfehértó Község Önkormányzata nevében történő
aláírására a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, aláírásra 2016. június 30.
Kunfehértó, 2016. június 23.

(: Huszár Zoltán :)
polgármester
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
II. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről
Teljes név:
Székhely:
Nyilvántartási szám (PIR):
KSH azonosító:
Egyéb szervezeti azonosító:
Adószám:
Bankszámlaszám:
IBAN szám:
Számlavezető:
Aláírásnál képviseli:
mint a közszolgáltatást megrendelő, továbbiakban Megrendelő,
másrészről
FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
03-09-126039
KSH azonosító:
24290054-3821-572-03.
Egyéb szervezeti azonosító:
Adószám:
24290054-2-03.
Bankszámlaszám:
10402513-00027708-00000008
IBAN szám:
HU-54-10402513-00027708-00000008
Számlavezető:
K&H Bank Zrt.
Aláírásnál képviseli:
Agatics Roland
KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - konzorciumi
tag
Székhely:
6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta
0995/12 hrsz.
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
03-09-127293
KSH azonosító:
24847436-3821-572-03
Egyéb szervezeti azonosító:
Adószám:
24847436-2-03
Bankszámlaszám:
11732064-20065812-00000000
IBAN szám:
HU47-11732064-20065812-00000000
Számlavezető:
OTP Bank Nyrt.
Aláírásnál képviseli:
Versegi László
,mint a közszolgáltatást ellátó– továbbiakban Szolgáltató
együtt felek, továbbiakban Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK
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1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösségben részes 1. számú mellékletben meghatározott
önkormányzatok és Szolgáltató között 2024. június 30-ig szóló határozott időre közszolgáltatási szerződés jött létre (továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) az 1. számú mellékletben meghatározott Önkormányzatok részére ellátandó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatok ellátására, mely Közszolgáltatási Szerződésnek elválaszthatatlan melléklete a Szolgáltató és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött
bérleti szerződés (továbbiakban: Bérleti Szerződés).
2. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) – melynek az 1. számú mellékletben felsorolt önkormányzatok tagönkormányzatai - a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék
mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú pályázat keretében a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási rendszert – amely a Társulás tagönkormányzatai számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok tárgyi feltételeit hivatott biztosítani – továbbfejlesztette, térségenként települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítására került sor.
3. Felek rögzítik, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásainak megfelelően a Kbt. 94 § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított az 1. számú mellékletben meghatározott önkormányzatok MBH
rendszer elemeinek közszolgáltatás keretében történő üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére, mely eljárás eredményesen zárult, és amelynek eredményeként felek
Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződést kötöttek (továbbiakban:
Üzemeltetési Szerződés).
4. Felek rögzítik, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.)
és a nemzeti vagyonra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására rendelt valamennyi vagyonelemnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez történő igénybevétele, használata, működtetése a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó Szolgáltató (közszolgáltató) joga és kötelessége, mely vagyonelemeket mindezekkel összhangban a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatok ellátására a Szolgáltató használatába kell adni. Felek rögzítik
továbbá, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására rendelt vagyon
működtetése és a közfeladat ellátásához történő használata és hasznosítása mind a helyi
önkormányzatoknak, mint az ellátásért felelősöknek, mind a Szolgáltatónak, mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szervezetnek is kötelessége.

5. Felek rögzítik, hogy 2015-ben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói rendszer átalakítása mellett döntött a kormány, mely rendszer átalakításának központi eleme a közszolgáltatás állami koordinálásának bevezetése állami koordináló szerv létrehozásával.
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Az ennek okán módosított Ht., és az annak végrehajtására született, vonatkozó kormányrendeletek értelmében a Koordináló szerv (mely az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló És Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) készíti
el az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet (a továbbiakban: OHKT).
Az állam ebben a tervben - többek között - meghatározza általánosan a közszolgáltatási
fejlesztési irányokat, a közszolgáltatási rendszerelemek (ezen belül a vagyontárgyak)
közszolgáltatásban alkalmazható, és minimálisan alkalmazandó körét, kifejti részletesen
a közszolgáltatási rendszerelemek fejlesztési feltételeit, meghatározza a Ht. szerinti megfelelőségi vélemény megadásának feltételeit, definiálja a szolgáltatási díj fizetésének
szükséges feltételeit, meghatározza a kifizetendő szolgáltatási díj meghatározásának
módját, a díj elemeit, a közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység
minősítését meghatározó paraméterekkel együtt.
II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI

1. A Ht. felhatalmazása alapján a Koordináló szerv beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti
a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős
miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat, a közszolgáltató által a Ht-ben és a további jogszabályokban, valamint OHKT-ben előírt feladat elvégzése után.
2. Fentiek értelmében Felek a Közszolgáltatási Szerződést és az azt kiegészítő Üzemeltetési
Szerződést az OHKT-ben előírt, közszolgáltató által ellátandó feladatok rögzítésével és
szükség szerinti részletezésével módosítják.

III. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI
1.

Felek közös megegyezéssel a köztük megkötött közszolgáltatási szerződést a következők szerint
módosítják 2016. július 1. napjától:
a) A közszolgáltatási szerződés I. PREAMBULUM fejezete az alábbi 4. ponttal egészül ki:
„4. Megrendelő és Szolgáltató együttműködik a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott
feladatokra Koordináló szervként kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv). Felek
jelen közszolgáltatási szerződéssel elősegítik az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Tervben foglaltak végrehajtását.”
b) A közszolgáltatási szerződés II. fejezetének 3. alfejezete 5. pontja helyébe a következő szöveg
lép:

„Felek rögzítik, hogy 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.”

c) A közszolgáltatási szerződés II. fejezetének 3. alfejezete 8. pontjában a „Szolgáltató” szövegrész
helyébe a „Koordináló szerv” és a „szolgáltatónak” szövegrész helyébe a „Koordináló szervnek”
szövegrész lép.
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d) A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 3. alfejezete 3.3. alpontja a következőkben
módosul:
„ 3.3. Szolgáltató – együttműködésben a Koordináló szervvel – a jelen szerződés alapján ellátandó
közszolgáltatási feladatok ellátásának elősegítése érdekében az alábbi feladatokat köteles továbbá ellátni:”
e) A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 3. alfejezete 3.3.2 alpontja a következő
szövegrésszel egészül ki:
„3.3.2. Koordináló szerv felelős a jelen szerződés alapján ellátandó közszolgáltatási feladatok
ellátásának elősegítése érdekében az alábbi feladatok ellátásáról:”
f)

A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 3. alfejezete 3.3.4. alpontja a következő i) ponttal
egészül ki:
„i) A Koordináló szerv ügyfélszolgálatával együttműködik, ennek keretében adatfeldolgozást is végezhet
különösen a Koordináló szerv felé jogszabályban előírt adatszolgáltatása körében.

g)

A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 4. alfejezete 4.2. alpontjában a „nem a Szolgáltatótól vásárolt” szövegrész helyébe a „nem a Koordináló szervtől vásárol” szövegrész lép.

h) A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 8. alfejezete a következő 8.5-8.7. ponttal egészül
ki:
8.5. 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.
8.6. A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés
szerinti megfelelőségét vizsgálja.
8.7. 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. 31.)
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik
megállapítása érdekében.
A fentiek szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és
felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően
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korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az
értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
Ezen 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.

2. A Közszolgáltatási Szerződés kiegészül a jelen szerződés 1. mellékletével, mely a
Közszolgáltatási Szerződés 6. mellékleteként annak részévé válik.
3. A Közszolgáltatási Szerződés kiegészül a jelen szerződés 2. mellékletével, mely a
Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés 4. mellékleteként annak
részévé válik. Mindezekre tekintettel a jelen szerződés 2. melléklete - mely a Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés 4. melléklete - a Közszolgáltatási
Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, a Közszolgáltatási Szerződést kiegészíti, azzal
együtt és összhangban értelmezendő.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés I. módosításakor és az azt kiegészítő
Üzemeltetési Szerződés megkötésekor nem láthatták előre, hogy a Ht. 2016. április 1-jétől
módosuló rendelkezései, továbbá az OHKT alapján a Szolgáltatónak az ezen szerződésekben foglaltakon túlmenően a közszolgáltatási feladatok körében további feladatokat is el kell látnia az állami koordináló szervtől utófinanszírozásban a feladatellátásért
kapott szolgáltatási díjért. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás tekintetében
megállapítható, hogy azt olyan, a szerződéskötéskor a felek által még a kellő gondosság
mellett sem előre látható ok teszi szükségessé, amely a felek lényeges jogos érdekét
sértené a módosítás hiányában. Megállapítható továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás
az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest Szolgáltató kötelezettségeit új elemre nem terjeszti ki, a szerződés általános jellege nem változik meg,
Szolgáltató feladata továbbra is a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok teljes
vertikumának ellátása.

2. Megállapítható továbbá, hogy a szolgáltatási koncesszió ellenértéke – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 2016. április 1-jétől a Koordináló szervet illeti meg. A Ht.
ezirányú módosítására tekintettel bekövetkező változás az irányadó jogszabályi rendelkezések adta keretek között a megengedett mértéket nem haladja meg, mindezek alapján
a jelen szerződésmódosításnak nincs akadálya, arra jogszerűen sor kerülhet.
3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítást az ellátásért felelős, a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta.
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4. A Felek megállapítják, hogy Közszolgáltatási Szerződés jelen szerződésmódosítással
nem érintett további rendelkezései, kikötéseit változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
A jelen ………… oldal terjedelmű szerződésmódosítást a szerződő felek elolvasták, tartalmát
megértették, és 5 (öt) egymással mindenben egyező eredeti példányban úgy írják alá, hogy az
mindenben megfelel a kölcsönös és egybehangzó nyilatkozatuknak.
Kelt: …………………………

Kelt: …………………………

………………… Önkormányzat
képviseletében

FBH-NP Nonprofit KFT
képviseletében

Megrendelő

Szolgáltató

…………………
polgármester

Agatics Roland
ügyvezető

A kötelezettségvállalás
pénzügyi ellenjegyzése:

KUNSÁG-HALAS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
képviseletében

… ……………..

Szolgáltató

Ellenjegyzem:

Versegi László
ügyvezető

……………
pénzügyi ellenjegyző
ZÁRADÉK
A fenti szerződést jóváhagyta.

Kelt………………
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1. számú melléklet:
(Közszolgáltatási Szerződés 6. melléklete)
A hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó megfelelési követelmények az OHKT szerint
1.Zöldhulladék (biológiailag lebomló) gyűjtése

a) A szolgáltatást egész évben (január 1-től december 31-ig) évente 14 alkalommal biztosítja a Szolgáltató ingatlantól történő gyűjtéssel, amely során január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december hónapokban legalább egy alkalmat biztosít, s továbbá ezen felül januárban további kettő alkalmat biztosít (tekintettel a fenyőfagyűjtési kötelezettségre). 2016.
évben ez időarányosan jelenti a havi egyszeri gyűjtési alkalmat.
b) A zöldhulladék gyűjtését egész évben a Szolgáltató (január 1-től december 31-ig) nem
csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a Szolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar nyitvatartási idején belül. E lehetőség a felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es
távolságban rendelkezésre áll.
2.Közszolgáltatás körébe tartozó elkülönített csomagolási hulladék gyűjtése

a) A Szolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) kettő hetente biztosítja a csomagolási hulladék gyűjtését házhoz menő rendszeres járattal.
b) A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtését a Szolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a Szolgáltató által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigeten történő gyűjtéssel, hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar nyitvatartási idején
belül.
3.Lomhulladék gyűjtése

a) A lomhulladék gyűjtését a Szolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig)
évente kettő alkalommal valamennyi ingatlanhasználó részére házhoz menő rendszerű lomtalanítás keretében biztosítja. A házhoz menő rendszerű lomtalanítás keretében az ingatlanhasználó előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján közvetlenül
a közszolgáltatónak adja át a lom jellegű hulladékot.
b) A lomhulladék gyűjtését a Szolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) nem
csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a Szolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar nyitvatartási
idején belül.
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2.számú melléklet:
(Üzemeltetési Szerződés 4. melléklete)
Hulladékok előkezelésének elvégzése
Szolgáltató a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikaibiológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú pályázat megvalósítása során az alábbi technológiát
alkalmazza
Az MBH technológiái a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható alkotó elemeinek
kinyerését, illetve további alternatív hasznosítást (pl. égetést) megelőző kezelésére szolgálnak.
A technológia bevezetésének legfontosabb célja a települési szilárd hulladék biológiai stabilizálása,
véglegesen lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. A lerakott hulladék
mennyiségének csökkentésével növelhető a lerakó élettartalma, ami hosszú távon csökkentené az
üzemeltetés költségeit, hiszen később válnak szükségessé az új beruházások (új lerakó építése).
A mechanikai-biológiai stabilizálásra szolgáló rendszer révén a szerves hulladék, lerakótól történő
eltérítése keretében a papír és biohulladék elkülönített begyűjtését, a szelektíven begyűjtött hulladék
válogatását, az elkülönítetten begyűjtött biohulladék anyagában történő hasznosítását (különös
tekintettel a komposztálásra és a házi komposztálásra), valamint a mechanikai, illetve mechanikaibiológiai előkezelést, továbbá az előkezelést követő energetikai célú hasznosítását teszi lehetővé.
Technológia rövid leírása:
A kezelőtelepre beérkező hulladékot aprítással, és/vagy rostálással előkészítik, vastartalmát mágneses,
nem vas fém tartalmát leválasztják, majd ellenőrzött körülmények között, zárt rendszerben
biológiailag stabilizálják (komposztálják). A komposztálás során jelentősen csökken a hulladék
nedvességtartalma és leválaszthatóvá válnak a komposztálódott szerves összetevők is. A
mechanikailag-biológiailag kezelt hulladék nagy fűtőértékű komponensekben gazdag része
hulladékégető műben, egyéb módon felhasználható, a másik része komposztálódik.
A beruházás útján:
- jól égethető frakció jött létre,
- házhozmenő szelektív gyűjtés fokozhatóvá vált,
- komposztálás, zöldhulladékgyűjtés (2000 főnél kisebb településeken házi komposztálás,
nagyobb településeken hulladékudvarokba szállítással) szintén fokozhatóvá vált.
A mechanikai-biológiai hulladékkezelés technológiai fázisai a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A beszállított hulladék fogadása
A beszállított hulladék ürítése a mechanikai kezelő csarnokban
A hulladék aprítása
Mágneses leválasztás
Mechanikai kezelés (rostálás)
Mágneses leválasztás
Lég szeparátor
Mechanikai utókezelés (utóaprítás)
Tömörítés
Biológiai kezelés, a hulladék stabilizálása
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FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039
Adószám: 24290054-2-03
Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.

Ügyfélszolgálati irodáink:
6500 Baja, Szabadság út 22.
 : 79/420-609
6521 Vaskút, Külterület
0551/2.
 : 79/524-821 / : 79/572-052
 : 30/607-7157
6300 Kalocsa, 021/30.
 : 20/373-0338 / : 78/572-052
e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.
 : 63/483-956 / : 63/471-620
6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2.
 : 30/473-5340 / : 63/471-620
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.  : 77/400-063 / : 77/400-063
6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16
 : 30/473-5340
6300 Kiskőrös, Árpád u. 8.
 : 20/373-0338
: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Valamennyi önkormányzat részére
Tájékoztatás

Tárgy:

Helyben

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Társaságunk, mint az Önök településén működő hulladékgazdálkodási közszolgáltató
tájékoztatni
kívánjuk, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításával és a 69/2016.
(III.31.) Korm. rendelet alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására az
állam koordináló szervezetet hozott létre.
A NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (Koordináló
szerv, 1011 Budapest, Iskola u. 13., www.nhkv.hu., info@nhkv.hu) 2016.április 1-től
kezdődően
- kiszámlázza, beszedi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat,
- kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
A Koordináló szerv okán szükséges a helyi közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati
rendelet és a közszolgáltatási szerződés módosítása. Az önkormányzati rendelettervezetet véleményezésre megküldtük a környezetvédelmi igazgatási szervnek, amint
kézhez vettük, továbbítjuk azt Önöknek.
Mindkettő dokumentum módosításának tervezetét a csatolt előterjesztés tartalmazza,
indokolással együtt. Kérjük, hogy 2016. június 30. napjáig a dokumentumok módosításának
képviselő-testület elé terjesztéséről és jóváhagyása után az aláírásról gondoskodni
szíveskedjék.
Felhívjuk a Tisztelt Önkormányzatok figyelmét arra, hogy az ellátásért felelős
önkormányzatnak adatszolgáltatási kötelezettsége van a Koordináló szerv felé, melyet
regisztráció előz meg. Kérjük, hogy a fent jelzett elérhetőségeken érdeklődjenek, továbbá az
adatszolgáltatás tartalmával, határidejével kapcsolatban információt tartalmaz az
előterjesztés.
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Egyebekben ismét tájékoztatjuk, hogy a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjra vonatkozó
számlát első alkalommal a 2016. április 1-től ellátott közszolgáltatási tevékenységekre
vonatkozóan állítja ki, negyedévente. A hulladékgazdálkodási díj meg nem fizetéséből 2016.
április 1-től keletkező hátralékot, követelést a Koordináló szerv fogja behajtani, azaz
intézkedik a közszolgáltatási díj behajtása érdekében.
A 2016. április 1. előtt keletkezett követelések, hátralékok kezelése, az azokkal kapcsolatos
további teendők a közszolgáltatónál, így Társaságunknál maradnak.

Hangsúlyozzuk, hogy a veszélyesnek nem minősülő, települési szilárd hulladék gyűjtése,
szállítása továbbra is Társaságunk, mint közszolgáltató által történik az eddig
megszokott rendben.
Az ingatlanhasználók a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos
bejelentéseit, panaszait, a közszolgáltatást érintő adatai megváltozását, azok írásbeli
bejelentéseit, esetleges szüneteltetés iránti kérelmeiket, azok feloldását, a közszolgáltatással
kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás iránti kérelmeiket továbbra is Társaságunk
ügyfélszolgálatain terjeszthetik elő.
Fentiek alapján tehát a 2016.április 1-jétől kezdődő időszak vonatkozásában, a jövőre nézve
a közszolgáltatásról a Koordináló szervtől kapnak számlát annak kiegyenlítése érdekében.
Társaságunk szolgáltatásait továbbra is a megszokott módon, magas színvonalon kívánja
ellátni az Önök megelégedésére.
Vaskút, 2016. május 30.

Tisztelettel:

FBH-NP Nonprofit KFT
közszolgáltató
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