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Tárgy: A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat számára kötelező feladat a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítása. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást az MTKSZ Marcali 

és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 92/B. § (2) bekezdése 

kimondja: 
 
„(2) 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 szerint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 

kertében 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.” 

 

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 

szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet április 1-jén hatályba lépett 4. § (1) bekezdése 

értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Ht. 34. § (5) 

bekezdésében foglaltakon túlmenően a következőket kell tartalmaznia: 

„f) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 

feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek 

részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdéseiben és 

11-12. §-ában foglalt feltételeket”. 

 

Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt közszolgáltatási szerződés 

módosítását fogadja el, és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (VI. …) 

önkormányzati határozata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

módosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali és Térsége 

Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.  

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Segesd, 2016. június 13. 

 

 

        Péntek László 

         polgármester 

 


