KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás, mint ajánlatkérő KÉ-6168/2009. iktatószámon 2009. április 03. napján közzétett
részvételi felhívásával tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Közszolgáltató, mint
ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tett, és ajánlatkérő döntése értelmében –
mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő – az eljárás nyerteseként
került kihirdetésre.
A közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában hatályos 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban Kbt.) 303. § értelmében:
„303. § A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció
feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést
követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény
miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.”
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 2009. november 12. napján megkötött
közszolgáltatási szerződést, az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások okán, a
hatályos jogszabályi rendelkezésekből fakadó követelményeknek való megfelelés érdekében –
így különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvényben (a továbbiakban: Mötv.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvényben (a
továbbiakban: Ht.), valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendeletben foglaltakra és az
uniós eljárásrend figyelembe vételére – a törvényi változásoknak megfelelően, jelen
szerződésmódosításban foglaltak szerint módosítják.
Szerződő felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a
közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként kihirdetett Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Konzorcium 2010. 01. 11. napján létrehozta azt az önálló gazdasági
társaságot (ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft.), amely a hulladékgazdálkodás
vonatkozásában valamennyi törvényi kritérium és hatósági engedély, mint feltétel
birtokában minősített közszolgáltatóként végzi a hulladékgazdálkodási feladatokat,
együttműködésben a közbeszerzést elnyert gyűjtés-szállítást végző közszolgáltatókkal.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (3) és (4) bekezdése értelmében:
„(3) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított
minősítő okirattal rendelkező gazdasági szereplővel köthet.
(4) A települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérően azzal a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított
minősítő okirattal nem rendelkező gazdasági szereplővel is köthet hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést, amelynek tagjai - a települési önkormányzatot és a magyar
államot
(a
továbbiakban:
állam)
kivéve
valamennyien
rendelkeznek
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított
minősítő okirattal.”
Szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltatók olyan nonprofit gazdasági társaságok,
akik rendelkeznek valamennyi, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által
megkövetelt hatósági engedéllyel, felszereléssel és eszközzel, szakemberrel és az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kiállított minősítő okirattal.
Szerződő felek megállapítják továbbá, hogy szerződés II/A. 9. pontjában előírt alanyváltás a
II/A 10. 11. pontban meghatározott módon a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. és
az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. között megtörtént
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (8) bekezdés rendelkezése szerint
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak nonprofit gazdasági társaság
végezhet. Emiatt a gazdasági társaságok nonprofittá alakultak. Mivel a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. § (1) bekezdés
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rendelkezése előírja, hogy a gazdasági társaság nonprofit jellegét a cégnévben a társasági
forma megjelölésénél fel kell tüntetni a szerződő felek nevei megváltoztak.
A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. a fenti jogszabályi rendelkezésnek úgy kívánt
megfelelni, hogy jogutódlással létrehozta a "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft-t. A PROBIO Zrt. hasonló okból és hasonlóképpen létrehozta a
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t. A létrehozott nonprofit gazdasági
társaságok alanyváltással, ajánlattevők jogutódjaként végzik a közszolgáltatási feladatokat.
A Ht. 81.§ (1) bekezdése szerint „a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező
gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a
települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján
közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a
vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja”.
A REMONDIS Tapolca Kft. tulajdonosi szerkezete nem felelt meg a fenti előírásoknak,
azonban a Magyar Állam a társaság magántulajdonban lévő üzletrészét 2013-ban
megvásárolta, ezt követően a társaság nevét NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-re módosította.
A [kapcsos zárójelbe] tett részek a szerződésből törlésre kerülnek.
A vastagítva, aláhúzott részek módosításként, kiegészítésként kerülnek a szerződésbe.
A szerződés egyéb, a módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
1.

A szerződés címe kiegészül:
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Indoklás: a Ht. 34.§. (5) bekezdés b) pontja előírja a közszolgáltatási tevékenység
megnevezését
2. Megrendelő adatai kiegészül, bankszámlaszám módosul:
Amely létrejött egyrészről
Teljes név:

Észak-Balatoni
Térség
Regionális
Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
Rövid név:
ÉHÖT
Cím:
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Törzskönyvi azonosítószám:
589365
Adószám:
15589363-2-19
Bankszámlaszám:
[11748007-15430001-40060008] 11748007-15589363
Számlavezető:
OTP Bank Nyrt.
Aláírásnál képviseli:
Czaun János, a Társulási Tanács elnöke
mint a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
3. közszolgáltatók adatai módosulnak:
[Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium
Címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Aláírásnál képviseli: Göttlinger László, vezérigazgató]
Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium
Címe:
Aláírásnál képviseli:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Gősi Zoltán, ügyvezető
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A Vezető cég:
Teljes név:

Rövid név:
Székhely:
Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám:
Adószám:
Statisztikai számjel:
KÜJ azonosító:
KTJ azonosító:
Bankszámlaszám:
Számlavezető:
OHÜ minősítési osztály:
Aláírásnál képviseli:

[”VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.] "VHK"
Veszprémi
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a VKSZ Zrt.
átalakulását követő általános jogutód)
VHK Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
[cg. 19-10-500243] Cg.19-09-516894
[13519869-2-19] 24814058-2-19.
24814058-3811-572-19
[11748007-20141831] 10300002-10609925-49020014
[OTP Bank Nyrt.] MKB Bank Zrt.
Gősi Zoltán ügyvezető

A tagok neve és címe (A felolvasó lap szerinti sorrendben):
Teljes név:

Rövid név:
Székhely:
Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám:
Adószám:
Statisztikai számjel:
KÜJ azonosító:
KTJ azonosító:
Bankszámlaszám:
Számlavezető:
OHÜ minősítési osztály:
Aláírásnál képviseli:
Teljes név:

Rövid név:
Székhely:
Cégjegyzékszám/ nyilvántartási
szám:
Adószám:
Statisztikai számjel:
KÜJ azonosító:
KTJ azonosító:
Bankszámlaszám:
Számlavezető:
OHÜ minősítési osztály:
Aláírásnál képviseli:

[„AVAR-Ajka” Városgazdálkodási Kft.] "AVAR AJKA"
Városgazdálkodási
és
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság.
[AVAR-Ajka Kft.] "AVAR AJKA" Nonprofit Kft.
8400 Ajka, Szent István út 1/A.
Cg.19-09-501224[/56]
11325479-2-19
11325479-3811-572-19
100305834
102162153
11748038-20012986
OTP Bank Nyrt.
A/II
[Varga Károly és Rudolf Wiedner] Zsolnai Tamás és
Péter Gábor ügyvezetők
[PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.]
Balatonfüredi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
(PROBIO
Zrt.
átalakulását követő általános jogutód)
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.
[cg.19-10-500007] Cg.19-09-516851
[10556007-2-19] 24797984-2-19
24797984-3811-572-19
[10404041-40400648] 11748069-20033088
[K&H Bank Zrt.] OTP Bank Nyrt.
[Somogyi László, vezérigazgató]
ügyvezető

Jung

Csilla

Mária
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Teljes név:

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit
Kft.
Rövid név:
[Balatonalmádi Kommunális Kft.]
Székhely:
8220 Balatonalmádi, Rákóczi út 43.
Cégjegyzékszám/ nyilvántartási Cg. 19-09-506117
szám:
Adószám:
12736652-2-19
Statisztikai számjel:
12736652-3811-113-19
KÜJ azonosító:
100440467
KTJ azonosító:
100494966
Bankszámlaszám:
[10104820-63345700-01002003] 11748083-20020983
Számlavezető:
[Budapest Bank Nyrt.] OTP Bank Nyrt.
OHÜ minősítési osztály:
B/I
Aláírásnál képviseli:
[Harsányi László] Rákos András ügyvezető
Teljes név:
Rövid név:
Székhely:
Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám:
Adószám:
Statisztikai számjel:
KÜJ azonosító:
KTJ azonosító:
Bankszámlaszám:
Számlavezető:
OHÜ minősítési osztály:
Aláírásnál képviseli:

[REMONDIS Tapolca Kft.] NHSZ Tapolca Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (a REMONDIS Tapolca
Kft. névváltoztatását követően)
[REMONDIS Tapolca Kft.] NHSZ Tapolca Kft.
8300 Tapolca, Halápi u. 33.
Cg. 19-09-502900
11520980-2-19
11520980-3811-113-19
100134599
102167930
[10201006-50123003] 72800030-15307781
[Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.] Balaton-felvidéki
Takarékszövetkezet
[Kiss Nándor és Bende Péter ügyvezetők] Ficsór Elza
ügyvezető

Teljes név:

KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit
Kft.
Rövid név:
KÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Székhely:
8500 Pápa, Anna tér 10.
Cégjegyzékszám/ nyilvántartási Cg.19-09-500594
szám:
Adószám:
10706642-2-19
Statisztikai számjel:
10706642-3811-113-19
KÜJ azonosító:
100338739
KTJ azonosító:
102151353
Bankszámlaszám:
[11748045-20016351]12085004-00202487-00100004
Számlavezető:
[OTP Bank Nyrt.] Raiffeisen Bank Zrt.
OHÜ minősítési osztály:
A/II
Aláírásnál képviseli:
[Kovács Attila] Mészáros Csaba ügyvezető
Valamint a Konzorcium által létrehozott gazdasági társaság:
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Teljes név:
Rövid név:
Címe:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Statisztikai számjel:
KÜJ azonosító:
KTJ azonosító:
Bankszámlaszám:
Számlavezető:
OHÜ minősítési osztály:
Aláírásnál képviseli:

ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt
Felelősségű Társaság
ÉBH Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Cg.19-09-512480
12429057-2-19
12429057-3821-113-19
102686599
101683725
10300002-10491753-49020010
MKB BANK ZRT
C/I
Sarkady Attila ügyvezető

mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi
feltételekkel.
4. Előzmények Első bekezdés az alábbi szövegrésszel egészül ki:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (Ötv.), a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvényben (Hgt.) foglaltak megfelelően,
Megrendelő a
„2002/HU/16/P/PE/017 számú ISPA projekt az észak-balatoni térség regionális
települési szilárdhulladék-kezelési rendszer megvalósítására” projekt keretében az
önkormányzati feladat-ellátási körébe tartozó települési szilárdhulladék-gazdálkodási
közszolgáltatás teljes körű ellátása céljából, és a közszolgáltatás ellátásához szükséges
eszközök, berendezések, létesítmények használata érdekében ezen vagyonelemek
üzemeltetésbe adása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt.)
előírásainak megfelelően közbeszerzési eljárást indított, amely KÉ 6168/2009. számon jelent
meg a Közbeszerzési Értesítőben.
5. Előzmények Ötödik bekezdés az alábbiak szerint módosul:
A Felek [a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény (Ttv.) 3. § (2) bekezdése alapján] rögzítik, hogy a helyi önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása nem érinti, ezért ha a Társulás a kötelező
önkormányzati feladat- és hatáskört nem látja el, illetőleg nem teljes mértékben biztosítja,
akkor a Társulást alkotó önkormányzatoknak más módon kell gondoskodnia a kötelező
feladat ellátásáról. A Társulást alapító önkormányzatok a Társulás Alapító Okiratában – az
abban foglaltak szerint – és önkormányzati rendeleteikben átruházták a közfeladat
ellátásával kapcsolatos feladatköröket, így a közszolgáltató kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás lefolytatását, illetve a Társulás és a Közszolgáltató közötti Szerződés
megkötését. Tekintettel arra, hogy a Szerződés alapján a tagok is kötelezettek, a Szerződést
ők is aláírják és abban félként szerepelnek, azonban a Szerződés alkalmazása szempontjából
a Társulás minősül a Megrendelőnek.
Indoklás: a nevezett törvény 2013. 01. 01-el hatályon kívül helyezve, a szerződés
rendelkezése jogszabályi hivatkozás nélkül is megfelelő.
6. II. Alapfogalmak Az alábbiak szerint módosul:
[Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet
veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet
elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a Hgt. 3.
számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával.
Átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának elkülönítésére
szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot a speciális
gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert (felépítményt)
ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják.
Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy
a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron,
tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a
begyűjtő telephelyén.
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Előkezelés: a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását
elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a
hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár.
Gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás
érdekében.
Hulladék: bármely, a Hgt. 1. számú melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó
tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles.
Hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától
átveszi, kezeli.
Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes
hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy
ártalmatlanítására szolgáló telephely.
Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési
szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok
átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel
ellátott, zárt begyűjtőhely.
Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas,
különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló,
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló
begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.
MBH: települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai kezelése
Komposztáló: az elkülönítetten gyűjtött biohulladék ellenőrzött körülmények között, oxigén
jelenlétében, mikro- és makroorganizmusok segítségével történő autotermikus és termofil
biológiai lebontására szolgáló létesítmény.
Közszolgáltatási díj: a Megrendelő által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás
rendeletben nevesített díja.
Közszolgáltató: a szerződés II/A.1. pontjában megjelöltek, továbbá a nyertes konzorcium
gyűjtést és szállítást végző tagjai, ideértve a Hulladékkezelési Közszolgáltatót is.
Hulladékkezelési Közszolgáltató: a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés c) és
d) pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenységet a Szerződés alapján ellátó
közszolgáltató.
Fogyasztó: az az ingatlantulajdonos vagy használó, aki a vonatkozó jogszabályok és a
Szerződés alapján a közszolgáltatást igénybe veszi.
Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a
fuvarozást is.
Szerződés: Megrendelő és Közszolgáltató között létrejött jelen közszolgáltatási szerződés.
Tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett,
három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése;
Települési szilárd hulladék:
háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés,
üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és
területein, valamint az intézményekben keletkező,
közterületi hulladék: közforgalmú utakon és zöldterületen keletkező hulladék,
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál
keletkező - külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő hulladék.
Települési szilárdhulladék lerakó telep (hulladéklerakó): műszaki védelemmel létesített,
folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld felszínén vagy
földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények
összessége.]
Szerződő felek a szerződésben használt fogalmakra a Hulladékról szóló törvény (a
továbbiakban: Ht), illetve végrehajtására kiadott rendeletek, továbbá a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a Közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) fogalom meghatározásait rendelik - a
hivatkozott jogszabályok szerinti alapelvek és tartalom alapján értelmezve alkalmazni. A fogalmak tartalmának ütközése esetén - amennyiben nem a Ptk., vagy a
Kbt. kógens fogalmairól van szó - a Ht., illetve végrehajtási rendeletei szerinti fogalom
meghatározás és értelmezés az irányadó.
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Indoklás: a jogszabályváltozásokkal az alapfogalmak módosultak. A szerződés hatálya alatt
az esetleges további változások kezelésére a szerződés további módosítása nélkül is
alkalmazható a módosított szöveg.
7. II/A. fejezet 1. pont az alábbiak szerint módosul:
Nyertes ajánlattevők a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási
szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 5. §-a alapján
”VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-t (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) jelölik meg
maguk közül közszolgáltatónak. A II/A. 7. pont szerinti időponttól kezdve a létrehozott
gazdasági társaság minősül [Hulladékkezelési] Közszolgáltatónak a II/A. 9 – 11. pontban
foglaltakra is tekintettel.
Indoklás: a Ht. fogalom meghatározása szerint a hulladékkezelés fogalma eltér a korábbitól,
ezért a közszolgáltató vonatkozásában a hulladékkezelési megnevezés nem helytálló, továbbá
a vonatkozó kormányrendelet szerint nem szükséges a közszolgáltató jellegének feltüntetése.
8. II/A. fejezet 1.2. pont az alábbiak szerint módosul:
1.2. A II/A. 7. pontjában megjelölt időpontot követően Közszolgáltató és a konzorciumi tagok
a Szerződés alapján őket terhelő kötelezettségek ellátásáról a következők szerint
rendelkeznek: [a Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott
hulladékkezelési
tevékenységet]
egyes
hulladékgazdálkodási
létesítmények
és
berendezések üzemeltetése (Királyszentistváni hulladékkezelő központ, Ajkai, Tapolcai és
Pápai átrakóállomások és válogatóművek, Veszprémi válogatómű, Balatonfüredi
komposzttelep, valamint [a szelektív] az elkülönített gyűjtés) tekintetében [Közszolgáltató]
az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft., [a Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés
a) pontjában meghatározott gyűjtés és szállítási] a közszolgáltatás körébe tartozó
hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, tartalmazó közszolgáltatási tevékenységet az
Ajkai gyűjtőkörzetben az [„AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft.] "AVAR AJKA"
Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8400 Ajka,
Szent István utca 1/A.), a Balatonalmádi gyűjtőkörzetben a Balatonalmádi Kommunális és
Szolgáltató Nonprofit Kft. (8220. Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.), a Balatonfüredi
gyűjtőkörzetben a [PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.] Balatonfüredi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.), a Pápai
gyűjtőkörzetben a Közszolg Nonprofit Kft. (8500 Pápa, Anna tér 10.), a Tapolcai
gyűjtőkörzetben a [REMONDIS Tapolca Kft.] NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. (8300 Tapolca,
Halápi u. 33.), a Veszprémi gyűjtőkörzetben pedig [„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zrt.] "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8200
Veszprém, Házgyári út 1.) látja el. A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája az I. számú
mellékletben található.
Indoklás: A Kormányrendelet helyett a Ht. 2.§. (26) (27) bekezdés határozza meg az adott
tevékenységet, valamint alanyváltás és nonprofittá alakulás miatt változtak a cégek nevei.
9. II/A. fejezet 14. pont az alábbiak szerint módosul:
14. Közszolgáltató egyes hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések
üzemeltetése, [a Kormányrendelet 1.§ (3) bekezdés d) pontjában meghatározott
tevékenységet] a Konzorciumi Tagok bevonásával látja el. Ennek megfelelően az Ajkai
gyűjtőkörzetben a válogatómű, átrakóállomás és a gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében
az [„AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft,] "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. a Balatonalmádi gyűjtőkörzetben a
gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató
Nonprofit Kft, a Balatonfüredi gyűjtőkörzetben a komposztáló telep és a gyűjtőpontok
üzemeltetése tekintetében a [PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt],
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a Pápai gyűjtőkörzetben válogatómű,
átrakóállomás és a gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében a Közszolg Nonprofit Kft, a
Tapolcai gyűjtőkörzetben a válogatómű, átrakóállomás és a gyűjtőpontok üzemeltetése
tekintetében a [REMONDIS Tapolca Kft], NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. a Veszprémi
gyűjtőkörzetben válogatómű és a gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében a
[„VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.] "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási
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Közszolgáltató Nonprofit Kft. kerül bevonásra.[ a Kormányrendelet 1.§ (3) bekezdés d)
pontja szerinti tevékenység ellátásához.]
Indoklás: A Kormányrendelet helyett a Ht. 2.§. (26) határozza meg az adott tevékenységet,
valamint alanyváltás és nonprofittá alakulás miatt változtak a cégek nevei.
10. III. fejezet címe az alábbiak szerint módosul:
A [hulladékkezelési] hulladékgazdálkodási tevékenység részletes szabályai
Indoklás: a Ht. fogalom meghatározása szerint a hulladékkezelés fogalma eltér a korábbitól,
ezért a közszolgáltatási tevékenység vonatkozásában a hulladékkezelés helyébe a
hulladékgazdálkodás lép.
11. III. fejezet 1. pont az alábbiak szerint módosul:
1. [Hulladékkezelési] Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás meghatározása
Indoklás: lásd 10. pont!
12. III. fejezet 1. pont az alábbiak szerint módosul:
1. A szerződés célja, hogy a [települési szilárd hulladékkezelési] hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás teljesítése érdekében – a felhívásban és a dokumentációban szereplő
feltételeknek és kötelezéseknek, valamint a Közszolgáltató ajánlatának megfelelően – a
Társulás, illetve az abban résztvevő Önkormányzatok és a Közszolgáltató közötti kapcsolatok
szabályozásáról gondoskodjanak.
Indoklás: lásd 10. pont!
13. III. fejezet 1. pont 1.1. alpont első bekezdés az alábbiak szerint módosul:
1.1. A közszolgáltatás meghatározása: Szerződés [települési szilárd hulladék kezelésére
vonatkozó] a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás ellátására irányul. Ennek keretében a II/A. 1.1. pontban
megjelölt Közszolgáltató és a konzorciumi tagok, va1amint az 1.2. pontokban megjelölt
konzorciumi tagok feladata Megrendelő közigazgatási területén (III.1.2. pont) a
rendszeresített, szabványos gyűjtőedényben, a közterületen, vagy az ingatlanon
összegyűjtött és a II/A. 1.1. és 1.2. pontokban megjelölt konzorciumi tagok rendelkezésére
bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítása, a
Közszolgáltató feladata a begyűjtőhelyek, előkezelő telepek, továbbá a települési hulladék
ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése. Felek rögzítik, hogy mind a
Közszolgáltató, mind a konzorciumi tagok közszolgáltatói tevékenységet végeznek.
Indoklás: lásd 10. pont!
14. III. fejezet 1. pont 1.1. alpont második bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Felek rögzítik, hogy a Kormányrendelet szabályozásának megfelelően maguk közül kijelölték
azt a vállalkozást, amely [Hulladékkezelési] Közszolgáltatónak minősül. A Szerződés
alkalmazása szempontjából a továbbiakban a Közszolgáltatók kifejezés alatt értelemszerűen
a [Hulladékkezelési] Közszolgáltatót és a konzorciumi tagokat kell érteni, illetve amennyiben
Közszolgáltató kifejezés alatt a Közszolgáltatót és a konzorciumi tagokat is érteni kell, úgy a
szerződés ezen a módon alkalmazandó, kivéve a V.1.1. pontot.
Indoklás: lásd 7. pont!
15. III. fejezet 1. pont 1.1. alpont utolsó bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatók tevékenysége a [Hgt. és] a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerint közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a helyi
közszolgáltatással ellátott területen [az önkormányzat által bekapcsolt] a Ht-ben
meghatározott ingatlan [tulajdonosára és használójára] használókra nézve kötelező.
Indoklás: a Ht. módosított fogalomkörének megfelelő
16. III. fejezet 1. pont 1.4. alpont az alábbiak szerint módosul:
1.4. Közszolgáltatók a közszolgáltatás időtartama alatt kötelesek a közszolgáltatáshoz
Megrendelő által rendelkezésére bocsátott, illetőleg a saját tulajdonú vagyontárgyak
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(ingatlanok, gépek berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez a [Hgt.-ben] Ht.-ben és a
kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeket biztosítani.
Indoklás: változott a jogszabály neve.
17. III. fejezet 1. pont 1.7. alponttal egészül ki:
1.7. A közszolgáltatás minőségi ismérvei:
A minősítés ismérveit a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység
minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvénynek a minősítési osztály megszerzéséhez
szükséges követelményeket tartalmazó 1. sz. mellékletében a minősítési osztályokra
meghatározott feltételek tartalmazzák.
Indoklás: 317/2013 kr. 4.§ (1) a pontnak való megfelelés
18. III. fejezet 2. pont az alábbiak szerint módosul:
2. A [hulladékkezelési] hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok
és kötelezettségek
Indoklás: lásd 10. pont!
19. III. fejezet 2. pont 2.1. alpont az alábbiak szerint módosul, egészül ki:
2.1. Megrendelő és tagjai kötelezettségei:











Indoklás:
47/A§ (4),

[az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, Megrendelő és tagjai vonatkozó
határozata alapján a közszolgáltatás díjának önkormányzati rendeletben történő
megállapítása,]
a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára
szükséges információk és adatok szolgáltatására,
a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb [hulladékkezelési]
hulladékgazdálkodási tevékenységek összehangolásának elősegítése,
A közszolgáltatáshoz kapcsolódó a Ht. által előírtakat tartalmazó
önkormányzati
rendelet
megalkotása,
ami
tartalmazza
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a
természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére
vonatkozó rendelkezéseket
a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának
elősegítése,
Közszolgáltatók kizárólagos közszolgáltatási jogának rendeletben történő
biztosítása,
Megrendelő tagjai által rendeletben biztosított díjkedvezmény, vagy mentesség
miatt felmerülő költségek megtérítése.
A MEKH részére minden olyan tájékoztatást és adatot megadni, amely a
Hivatal
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
díjjal
kapcsolatos
díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges.
a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére,
szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározása
a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása a Társulás
tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában.
a Ht. szerint az önkormányzatnak nincs díjmegállapító szerepe. A ht. 35.§. és
valamint a 317/2013 Kr. 4.§ (3) a; d; és e pontnak való megfelelés.

20. III. fejezet 2. pont 2.2. alpont az alábbiak szerint módosul, egészül ki:
2.2. Közszolgáltatók kötelezettségei:
 [a III.1. pontban meghatározott hulladékkezelési] a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása,
 a Megrendelő által biztosított eszközökön túl a közszolgáltatás teljesítéséhez
szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása,
valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása,
 a folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és
karbantartások elvégzése,
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Megrendelő és tagjai tájékoztatása a közszolgáltatás díjának mértékéről és az
alkalmazás tapasztalatairól évente legalább egyszer,
 [a közszolgáltatás díjára vonatkozó javaslat készítése évente legalább egy
alkalommal,]
 a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és
meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése, a szükséges üzemnaplók
vezetése,
 [közszolgáltató köteles a közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladékok
ártalmatlanítására a Megrendelő által kijelölt helyek és létesítmények
igénybevételére]
 a hatóságok tájékoztatása a vonatkozó jogszabályok alapján, közszolgáltató köteles a
begyűjtött hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa
végzett kezelésről, a kezelt és a kezelést eredményéből származó hulladékokról
nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a
hatóságoknak bejelentést tenni.
 a közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladékok ártalmatlanítására a
Megrendelő által kijelölt helyek és létesítmények igénybevétele,
 a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti
teljesítése, ideértve az évenkénti lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés
teljesítését is,
 az OHÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények
biztosítása, és a minősítő okirat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos megléte.
Indoklás: a Ht. szerint az közszolgáltatónak nincs díjra vonatkozó javaslatkészítési feladata.
A kiegészítés a 317/2013 Kr. 4.§ (2) f; b; és c pontjának való megfelelés.
21. III. fejezet 2. pont 2.2.1.3 alpont az alábbiak szerint módosul, egészül ki:
2.2.1.3. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, az ügyfelek és egyéb érdekeltek tájékoztatása,
ezen belül:
 a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása
 ügyfélbejelentések kezelése,
 ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése,
 számlareklamációk kezelése,
 a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető személyes ügyfélszolgálat és
tájékoztatási rendszer működtetése, (pontos címek megjelölésével)
 telefonos ügyfélszolgálat működtetése,
 internetes honlap működtetése.
Indoklás: A kiegészítés a 317/2013 Kr. 4.§ (2) j és h pontjának való megfelelés
22. III. fejezet 2. pont új 2.3. alpontja az alábbiak szerint módosul:

2.3. Közszolgáltatók ágazat-specifikus kötelezettségei:
Közszolgáltatók a közszolgáltatás keretében kötelezettséget vállal a lakossági szilárd
hulladék egyes összetevőinek Megrendelő, illetve tagjai rendeletében meghatározott
begyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon illetőleg hulladékudvarban és módon történő
[szelektív] elkülönített gyűjtésére.
Indoklás: a Ht. módosított fogalomkörének megfelelő
23. III. fejezet 2. pont új 2.4.4. alponttal egészül ki az alábbiak szerint:
2.4.4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
teljesítése kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben
szüneteltethető vagy korlátozható, valamint az ingatlanhasználó kérésére
önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető.
A korábbi 2.4.4. alpont számozása 2.4.5.-re, a korábbi 2.4.5. alpont számozása 2.4.6.-ra
változik
Indoklás: A kiegészítés a Ht. 34.§. (8) bekezdésnek való megfelelés
24. III. fejezet 3. pont címe az alábbiak szerint módosul:
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3. [A hatósági áras díjképzés alapelvei, módszere, a díjképzési folyamat szabályai] A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei
Indoklás: A módosítás a 317/2013 Kr. 4.§ (1) b pontjának való megfelelés
25. III. fejezet 3. pont alpontjai az alábbiak szerint módosulnak, egészülnek ki:
3.1.
Közszolgáltatót
az
általa
végzett
[hulladékkezelési]
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásért díjazás illeti meg, melyet a közszolgáltatást igénybe vevő, vagy
igénybevételére kötelezett fogyasztóktól, egyéb díjfizetési megállapodás esetén a
megállapodás alapján jogosult beszedni.
[3.2. A vonatkozó jogszabályok értelmében, a közszolgáltatásért járó díjazás egységárát
Megrendelő tagjai ár-megállapítási jogkörében eljárva, helyi rendeletében, hatósági árként
kötelesek megállapítani.
3.3. A közszolgáltatási díj megállapítása a Hgt. 25.§ és a díjrendelet [a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008. (III.28.) Korm. rendelet] rendelkezéseinek megfelelően történik és szerződő felek a
díj megállapításánál ezeket a rendelkezéseket tekintik irányadónak a szerződés teljes
időtartamára. Felek a közszolgáltatási díj megállapítása során figyelembe veszik a
strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló
14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 39/A. § (9) bekezdésében
foglaltakat is.
3.4. A Szerződés keretében Közszolgáltató részére üzemeltetés céljából átadandó eszközök,
berendezések és létesítmények beszerzését Megrendelő részben közösségi támogatásból
finanszírozza, ezért szerződő felek a támogatási szerződés mellékletét képező költség-haszon
elemzés (CBA) tartalmát is kötelesek figyelembe venni a szerződés teljes terjedelme
tekintetében és időtartama alatt. Erre tekintettel közszolgáltatási díj megállapításánál a CBA
szerinti adatokat is kötelesek figyelembe venni oly módon, hogy a közszolgáltatási díj nem
vezethet a CBA-ban meghatározott támogathatósági ráta csökkenéséhez, ezért a ráta nem
csökkenhet a Bizottsági határozat I. számú 12. pontjában meghatározott 50% alá, azaz
visszafizetési kötelezettséget nem keletkeztethet.
3.5. Elismerhető
meghatározása

költségek

(a

továbbiakban:

Gördülő

Költség

Elismerési

Javaslat)

3.5.1. Tekintettel arra, hogy Közszolgáltató nyertes ajánlatában 2009. évi árakon határozta
meg ajánlatának számszerűsíthető adatait, illetve a nyertes ajánlatban Közszolgáltató
javaslatot tett a bázis alap változás követésére, felek megállapodnak abban, hogy az
ajánlatban szereplő költségstruktúra megtartása mellett Közszolgáltató érvényesítheti
mindazokat a költségváltozásokat, amelyek a bázis alap változásából adódnak.
Bázisként a 2011. évi adatokat kell elfogadni.
Ennek érdekében Közszolgáltatók kötelesek minden folyó üzleti év október 31. napjáig
Költségelismerési javaslatot készíteni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
 Előző évi költségstruktúra ismertetése (az első évben az ajánlatban megadott
költségstruktúra ismertetése, az ezt követő években az előző évi költségstruktúra
tekintendő kiinduló pontnak).
 Mindazon objektív mutatók változásának bemutatása az elmúlt évben, amelyeket a
bázis alap változási javaslatában megfogalmazott, illetve előző évben érintette
Közszolgáltató költségeit.
 Annak bemutatása, hogy a tárgy évben mely költségváltozásokat kívánja
Közszolgáltató elismertetni.
3.5.2. Felek megállapodnak abban, hogy a költségek elismerése jogszabályi kötelezettségen
alapuló változáson kívül, nem eredményezheti a 2011. évi elfogadott bázisadatokon
alapuló költségstruktúra megváltozását, illetve az előző évi költségnövekedés
elismertetésére legfeljebb Közszolgáltató pénzügyi ajánlatának bázis alap változási javaslat
részében meghatározott objektív mutatók változásának mértékéig van lehetőség.
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3.5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Gördülő Költség Elismerési Javaslat egyúttal a
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának egyik tényezője.
3.5.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Gördülő Költség Elismerési Javaslat elfogadása
érdekében együttműködnek, és egyeztetések útján rendezik a vitás kérdéseket. Megrendelő
erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata alapján a Gördülő Költség Elismerési Javaslat
elfogadottnak tekintendő.
3.6. Közszolgáltatók minden folyó üzleti év október 31. napjáig kötelesek a következő évi
közszolgáltatási díjra vonatkozó javaslatukat Megrendelő döntéshozó testülete/testületei elé
terjeszteni.
A díjmegállapítás eljárási rendje:
o hulladékkezelő közszolgáltató (gazdasági társaság) a hulladékkezelési
tevékenységekre (lerakó, MBH, átrakók, válogatók, komposzttelep és szelektív
gyűjtés) számított díjjavaslatát a Társulás felé nyújtja be. A Társulás Tanácsa
a benyújtott előterjesztés alapján határoz a következő időszakra vonatkozó
hulladékkezelési díjról, beépítve abba a finanszírozási költséget és a bérleti
díjat is. A megállapított hulladékkezelési díjat a Megrendelő tagjainak
döntéshozó testületeivel (önkormányzatok képviselőtestülete / közgyűlése)
november 30-áig közli,
o a
gyűjtő-szállító
közszolgáltatók
a
gyűjtés-szállításra
vonatkozó
díjjavaslatukat közvetlenül az egyes önkormányzatokhoz nyújtják be
november 30-áig, azok határoznak a következő időszakra vonatkozó gyűjtésiszállítási díjról,
o a komplex díjat (a Társulás által megállapított hulladékkezelési díjat
összeadva a helyi gyűjtés-szállítási díjjal) Megrendelő döntéshozó testülete
/testületei/ december 15-éig állapítja /ák/ meg a következő időszakra
vonatkozó közszolgáltatási díjként.
3.7. A közszolgáltatási díj megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor Közszolgáltató a
III. 3.5.1. - 3.5.4. pontokban foglaltakon kívül az alábbi elvek figyelembe vételével köteles
eljárni:
3.7.1. Az egységnyi, általános forgalmi adó nélkül számított közszolgáltatási díjnak fedezetet
kell nyújtania:






a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, tartós működés valamennyi közvetlen és
közvetett költségének ráfordításának megtérülésére, figyelemmel a közszolgáltatással
összefüggő egyéb bevételekre, az elvonásokra és a támogatásokra is,
a Közszolgáltatók használatában és tulajdonában lévő, a közszolgáltatás ellátásához
szükséges vagyon fenntartására, rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, esetleges
fejlesztésére, legalább az adott vagyontárgyak elszámolt értékcsökkenésének erejéig,
a finanszírozási költségekre,
valamint a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, a vonatkozó jogszabályokban
előírt egyéb indokolt költségekre és ráfordításokra, így különösen
a hulladékártalmatlanítás körében működtetett létesítmények utógondozásának és
monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költségére.

3.7.1.1. Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás
teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott, költségvetési, illetőleg
önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező
melléktermékek (pl. biogáz, komposzt), valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok
hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó bevételt.
3.7.1.2. Az utógondozási és monitorozási költségek a közszolgáltatási díjban akkor
érvényesíthetők, ha a Hulladékkezelési Közszolgáltató az utógondozás, illetve a monitorozás
körébe tartozó feladatai ellátására tervet készít, amely alapján mennyiségarányosan
megállapítja az ennek megvalósításához évente szükséges, inflációval korrigált bevételt, s
annak mértékét a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben közvetlen költségként számolja
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el vagy, ha az utógondozás, illetve monitorozás céljára szükséges fedezetet csak közelíteni
lehet, akkor az időközönként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot képez. Jogszabály
az utógondozás, illetve a monitorozás körébe tartozó feladatok ellátását az ártalmatlanítást
végző szolgáltató számára kötelezővé teheti.
3.7.1.3. A szelektív gyűjtésben résztvevőnek - a hulladéknak a begyűjtőhelyen (pl.
hulladékgyűjtő udvar, gyűjtősziget) történő átadásáért – külön díj nem számítható fel.
3.7.2. A közszolgáltatási díjjavaslat készítése és a közszolgáltatási díj megállapítása során
Feleknek figyelembe kell venniük:





jogszabályok, rendeletek, hatósági előírások, adók, vámok, járulékok változását,
a közszolgáltatás lényeges minőségi vagy mennyiségi változását,
Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak lényeges bővülését,
A bázisalap (elismerhető költségek) és/vagy az árfolyamok terven felüli változását.

3.7.3. A közszolgáltatási díjat úgy kell megállapítani, hogy ösztönözzön a közszolgáltatás
biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony
kihasználására, valamint a környezetvédelmi követelmények érvényre juttatására.
3.7.4. Az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételt a közszolgáltatás, III.
3.5. és III. 3.7.1. pontok szerinti, a támogatásokkal, egyéb bevételekkel korrigált indokolt
költségek, ráfordítások, és a nyereség összege, és a naturáliákban kifejezhető várható
szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani és a 64/2008 (III.28.) Korm.
rendelet 8.§-ban foglaltak figyelembevételével kéttényezős közszolgáltatási díjként kell
megadni. A várható szolgáltatási mennyiség meghatározása a díjkalkuláció része, amelyet az
előző évi tényleges szolgáltatási mennyiség és a meglévő szerződéses állomány alapján kell
számítani, a közszolgáltatásra vonatkozó ágazati jogszabályokban előírt módon tonnában (t),
és edénytérfogatra literben (l) meghatározva.
3.7.5. Amennyiben Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más
gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben és a könyvviteli rendszerében a
költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.
3.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő, a Közszolgáltató által
készített – a díjképzés Szerződésben rögzített elveinek megfelelő - díjjavaslatnál Megrendelő,
illetve tagjainak döntéshozó testülete, testületei a közszolgáltatás díját
a)
b)
c)

alacsonyabb mértékben állapítja meg, vagy
nem állapítja meg, vagy
nem az üzleti év január hónapjának első napjától kezdődően állapítja meg

a
számított
különbséget
díjkompenzáció
formájában
köteles
Hulladékszállítási
Közszolgáltatóknak megtéríteni. A díjkompenzációt negyedévente egy összegben – számla
ellenében - Megrendelő mindaddig köteles a Hulladékszállítási Közszolgáltatóknak
megfizetni, amíg az a)-c) pontok bármelyikében meghatározott mulasztása fennáll. A
Megrendelő késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres
összegének megfelelő kamatot is köteles Hulladékszállítási Közszolgáltatóknak megfizetni.
3.9. Minden, a díj vonatkozásában a tagok által biztosított díjeltérés (pld.: szociális alapú
díjképzés, társasházi kedvezmény) kompenzációjára a Közszolgáltató felé a tag
kötelezettséget vállal. A kompenzáció mértéke az általános közszolgáltatási díj és a
kedvezményes közszolgáltatási díj közötti különbözet. A kompenzáció számla ellenében,
negyedévente utólag kerül a Közszolgáltatónak kifizetésre.
3.10.
A közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó, egyéb, ágazat-specifikus előírások
Számlázás havonta, illetve negyedévente utólag, a számviteli törvény előírásainak
figyelembevételével történik a fogyasztók felé.]
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3.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj jogszabályban meghatározott módon
kerül megállapításra.
3.3. A közszolgáltatási díjat a konzorciumi tag közszolgáltatók szedik be, amiből a
hulladékkezelési tevékenység költségeinek fedezetét az ÉBH Kft-nek megfizeti.
3.4. Amennyiben Megrendelő valamely települési önkormányzat tagja a közszolgáltatás
finanszírozásában kötelezettséget vállal azt egyedi, vagy általános díjkompenzáció
formájában megteheti.
Minden, a díj vonatkozásában a Megrendelő tagjai által biztosított díjeltérés (pl.:
szociális alapú- társasházi- vagy egyéb kedvezmény) kompenzációjára a Közszolgáltató
felé a tag kötelezettséget vállal. A kompenzáció mértéke az általános közszolgáltatási
díj és a kedvezményes közszolgáltatási díj közötti különbözet. A kompenzáció számla
ellenében, negyedévente utólag kerül a Közszolgáltatónak kifizetésre.
3.5. A Megrendelő közszolgáltatás finanszírozásában kötelezettséget vállaló tagja
késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének
megfelelő kamatot is köteles a közszolgáltató konzorciumi tagoknak megfizetni.
A korábbi 3.11.; 3.12. alpont számozása 3.6.; 3.7-re módosul
Indoklás: a Ht. szerint az önkormányzatnak nincs díjmegállapító szerepe. A kiegészítés
317/2013 Kr. 4.§ (1) b; c pontnak való megfelelés.
26. III. fejezet 4. pont 4.4.; 4.5. alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:
4.4. [Amennyiben a behajtás költségei és gazdaságossági szempontok indokolják,
Közszolgáltató jogosult a díjköveteléseket, vagy azok egy részét - megfelelő pénzügyi és jogi
garanciák mellett –, pénzügyi intézményre (hitelintézet, vagy pénzügyi vállalkozás)
engedményezni (faktoring). A faktorcég igénybevételének Közszolgáltatónál jelentkező
faktordíja nem haladhatja meg az engedményezett díjkövetelések saját behajtásának
kalkulált költségeit.]
4.5. Közszolgáltató vagy Megrendelő tag a kiszámlázott közszolgáltatási díjak
beszedése érdekében jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő, illetve igénybevételére
kötelezett felhasználókat a lejárt tartozás megfizetésére a lejárattól számított 30
napon belül írásban felszólítani a fizetésre kötelezettet, melynek sikertelensége
esetén - a hátralék keletkezését követő 45 nap elteltével – a NAV-nál adók módjára
történő behajtást kezdeményezi.
[4.5.
A közszolgáltatás igénybevételére, jogszabály
hátralékának egyéb érvényesítési lehetőségei:

alapján

kötelezett felhasználók

4.5.1. Közszolgáltató, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel köteles a
közszolgáltatási díjjal késedelembe esett fogyasztót - ajánlott levél útján - írásban felszólítani
a díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül.
4.5.2. A felszólítás eredménytelensége esetén, a díjhátralék keletkezését követő 90. napot
követően a közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot az
Megrendelő tagjától írásban igényelheti.
4.5.3. A szabályosan benyújtott igénylés alapján (felszólítás igazolása, aktuális díjhátralékról
szóló kimutatás) a Megrendelő tagja - a külön jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségeknek adók módjára történő
behajtása érdekében.
4.5.4. A Közszolgáltató a kintlévőségeket a Megrendelő illetékes tagja Polgármesteri
Hivatalának átadja. A Polgármesteri Hivatal a kintlévőségeket adók módjára behajtja. és a
behajtott összeget 8 napon belül átutalja a Közszolgáltatónak. A behajtást végző tagot a
behajtott követelés összegének 20%-ával egyező összegű bruttó díj illeti meg, melyet a
Közszolgáltató 8 napon belül megtérít a behajtást végző tagnak. A Megrendelő
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kötelezettséget vállal arra, hogy tagjain keresztül a behajtás minden lépését végrehajtatja,
melynek részletes szabályait tartalmazó útmutatót kidolgozza. Ha a köztartozás
behajthatatlan, Megrendelő tagjának jegyzője a behajthatatlanság tényét igazolja a
Közszolgáltatóknak.]
A korábbi 4.5.5. és 4.5.6. alpont 4.6 és 4.7 alpontra változik
Indoklás: a Ht. 52. §. módosította a kintlévőségek kezelésének módját a változtatás ezen
módosítás rendelkezéseinek felel meg.
27. III. fejezet 5. pont 5.1. alpontja az alábbiak szerint módosul:

5.1. Közszolgáltató által ellátható, a közszolgáltatáshoz rendelkezésre álló személyi,
tárgyi feltételek szabad kapacitásának kihasználásával, vagy a közszolgáltatás
végzésével összefüggő egyéb, bevétel szerzésére irányuló tevékenységek (pl.
adminisztrációs tevékenység, ügyfélszolgálati szolgáltatás más közszolgáltatónak, biogáz
hasznosítás, [szelektíven] elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítása – a válogatást
nem ideértve - stb.) végzéséhez Megrendelő hozzájárul az alábbi feltételek alapján.
Indoklás: a Ht. módosított fogalomkörének megfelelő
28. III. fejezet 5. pont 5.2. alpontja az alábbiak szerint módosul:
5.2. A közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételszerző tevékenység bevételeit
Közszolgáltató köteles jogcímenként, elkülönítetten nyilvántartani. Az így realizált
bevételeket, és a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat elkülönítetten kell nyilvántartani. [A
költségek levonása utáni bevételi többletet, a közszolgáltatási díj képzése során, a
költségekkel, ráfordításokkal szemben, díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni.
Amennyiben a közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételszerző tevékenység költségei,
ráfordításai meghaladják a tevékenységgel elért bevétel összegét, a többletköltségek a
közszolgáltatási díjban történő érvényesítésére Közszolgáltató nem jogosult.]
Indoklás: a Ht. rendelkezése szerint a Közszolgáltatónak hatása a közszolgáltatási díj
képzésére.
29. III. fejezet 5. pont 5.3. alpontja az alábbiak szerint módosul:
5.3. Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására a Ht. korlátozásainak
figyelembevételével [is] jogosult.
Indoklás: a Ht. 42. §. (5) bekezdés korlátozza a közszolgáltatót
30. III. fejezet 7. pont 7.6. alpontja az alábbiak szerint módosul:
7.6. Közszolgáltató az alvállalkozók által okozott károkért teljes [helyállási] helytállási
kötelezettséggel tartozik.
Indoklás: elírás javítása
31. IV. fejezet 2. pont az alábbiak szerint módosul:
2. A Megrendelő a 2. mellékletében részletezett eszközök és létesítmények üzemeltetési jogát
a [hulladékkezelési] hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására III. fejezet 1.3. pontjában
meghatározott időpontig a Közszolgáltatókra ruházza.
Indoklás: lásd 10. pont!
32. V. fejezet 1.1.1. és 1.1.2. alpontja az alábbiak szerint módosul:
1.1.1.
Közszolgáltató a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében teljesítési
biztosítékot (azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél) nyújt a II/A. 4.
pont szerinti gazdasági társaság valamennyi bankszámlájára vonatkozóan Megrendelő
részére. A teljesítési biztosíték Közszolgáltató nem szerződésszerű teljesítése esetén
használható fel és a nem szerződésszerű teljesítésből származó, Megrendelőt [érinti] érintő
károk, költségek, kiadások vagy egyéb a nem szerződésszerű teljesítésből származó
költségek fedezetére szolgál.
Indoklás: elírás javítása
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33. VI. fejezet 1. pont 1.1.2. alpont az alábbiak szerint módosul:

1.1.2. A teljesítési biztosíték tekintetében a nem szerződésszerű teljesítés alatt
Megrendelő azon eseteket érti, amikor [Hulladékkezelési] Közszolgáltató valamilyen
jogszabályt, előírást, vagy egyéb szabályt, megrendelői utasítását, vagy szerződéses
feltételt sért meg.
Indoklás: lásd 7. pont!
34. VI. fejezet címe az alábbiak szerint módosul:

VI. A közszolgáltatási szerződés módosítása, [megszűntése] megszűnése
Indoklás: elírás javítása
35. VI. fejezet 1. pont 1.3. alpont az alábbiak szerint módosul:

A Szerződést a Felek közös megegyezéssel és írásban módosíthatják. Mivel a Szerződés
alapján üzemeltetésre átvett eszközök, berendezések és létesítmények beszerzéséhez és
létrehozásához Megrendelő az ISPA/KA terhére támogatást vett igénybe a strukturális
alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló
14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 39/A. § (11) bekezdése,
valamint a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 118. § (2)
bekezdése alapján a Szerződés módosításának az érvényességéhez eszközrendszer
üzembe helyezésétől számított 10 évig, illetve a fenntartási időszak végéig a
Közreműködő Szervezet [(Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság)] hozzájárulása szükséges.
Indoklás: a szerződés alapján átadott illetve átvett eszközök vonatkozásában mindkét
hivatkozott jogszabály hatályos, továbbá változott a Közreműködő Szervezet.
36. VI. fejezet 2. pont 2.3. alpont az alábbiak szerint módosul:
2.3. [A Megrendelő a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha
 a Közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét
bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította,
 a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki
felróhatóan súlyosan megsértette.]
2.3. A Megrendelő a közszolgáltatási szerződést a Polgári Törvénykönyvben
meghatározott felmondási okokon túlmenően felmondhatja, ha
 a Közszolgáltató - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során - a
környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági
döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a
hatóság jogerősen megállapította,
 a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét
neki felróhatóan súlyosan megsértette.
Indoklás: a Ht. 37. §.-nak való megfelelés
37. VI. fejezet 2. pont 2.3.1. alpont az alábbiak szerint módosul, egészül ki:
2.3.1. Megrendelő részéről a Szerződés tekintetében felmondási oknak minősül különösen,
ha Közszolgáltató
 a Szerződés részében foglalt kötelezettségeit Megrendelő költségvetési és
vagyongazdálkodási érdekeit hátrányosan érintő módon, ismételten és neki
felróhatóan megszegi,
 ellen a Szerződés megkötése előtt bíróság által elrendelt csőd- vagy felszámolási
eljárás indult, illetve az eljárásról Megrendelőt nem tájékoztatta, vagy nem
tájékoztatja,
 adó-, illeték-, vám- vagy [társadalombiztosítási] járulék tartozása több mint hat
hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott,
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Megrendelő ellenőrzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis
nyilatkozatot tesz,
 a közfeladat ellátását szabályozó, ágazati jogszabályokban előírt kötelezettségeit
neki felróható módon megszegi,
 megsérti a V.1.1. pontban rögzített kötelezettségét.
 ha a közszolgáltató nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel vagy az OHÜ által kiállított minősítő okirattal.
Indoklás: kiegészítés a Ht. 37. §. (1a)-nak való megfelelés
38. VI. fejezet 2. pont 2.4. alpont az alábbiak szerint módosul:
2.4. A Közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően a
közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megrendelő vagy tagja a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása
ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a
közszolgáltatás teljesítését.
Indoklás: a Ht. 45. §.-nak való megfelelés
39. VI. fejezet 2. pont 2.4.1. alpont az alábbiak szerint módosul:
2.4.1. Közszolgáltató részéről a Szerződés tekintetében felmondási oknak minősül
különösen, ha Megrendelő
 [Szerződésben
meghatározott
közszolgáltatáshoz
kapcsolódóan,
hatósági
ármegállapítói jogkörében eljárva, a Szerződésben vállalt, a közszolgáltatási díj
megállapítására vonatkozó kötelezettségeit megszegi,
 Szerződésben foglalt, a Gördülő Beruházási Tervre vonatkozó kötelezettségeit
megszegi, és ezzel meghiúsítja Közszolgáltató által vállalt közfeladat-ellátás műszaki,
technikai feltételeinek biztosítását,]
 Megrendelő szerződésszerű teljesítését, [más módon,] bizonyítottan és indokolatlanul
akadályozza vagy a Szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi és
ezzel Közszolgáltatónak bizonyíthatóan kárt okoz.
Indoklás: a Ht. rendelkezései szerint Megrendelőnek nincs hatósági ármegállapító jogköre.
40. VII. fejezet 2. pont az alábbiak szerint módosul:
2. A Társulásban részt vevő Önkormányzatok vállalják a közszolgáltatás körébe tartozó és a
településen
folyó
egyéb
[hulladékkezelési]
hulladékgazdálkodási
tevékenységek
összehangolásának elősegítését, ennek körében rendszeresen, de évente legalább egy
alkalommal előre összefoglaló tájékoztatást küldenek a Közszolgáltató részére.
Indoklás: lásd 10. pont!
41. VII. fejezet 6. pont törlésre kerül:
[6. A Társulásban részt vevő Önkormányzatok a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
megállapítására vonatkozó rendeletalkotási jogkörét a Társulás érdekeinek figyelembe
vételével, a Társulási Megállapodásban foglaltak betartásával és a Társulás döntéseinek
(határozatainak) megfelelően gyakorolják.]
Indoklás: a Ht. rendelkezései szerint Megrendelőnek nincs hatósági díjmegállapító jogköre.
42. VIII. fejezet 3.1. alpont az alábbiak szerint módosul:

Tekintettel Megrendelőnek a közszolgáltatás folyamatos és zavartalan biztosításához
fűződő jogos érdekére, és a Közszolgáltatás [megszervezésért] megszervezéséért és
fenntartásáért fennálló jogszabályi kötelezettségére, továbbá arra, hogy a vonatkozó
ISPA/KA támogatási szerződésben – különösen a támogatási szerződés mellékletét
képező CBA - foglaltak teljeskörűen megvalósuljanak Megrendelő jogosult a Szerződés
létrejöttét követően 5 évente a Szerződésben foglalt teljesítés felülvizsgálatát
kezdeményezni.
Indoklás: elírás javítása
43. VIII. fejezet 9. pont az alábbiak szerint módosul:
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A Szerződést a Felek közös megegyezéssel és írásban módosíthatják. Mivel a Szerződés
alapján üzemeltetésre átvett eszközök, berendezések és létesítmények beszerzéséhez és
létrehozásához Megrendelő az ISPA/KA terhére támogatást vett igénybe a strukturális
alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló
14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 39/A. § (11) bekezdése,
valamint a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 118. § (2)
bekezdése alapján a Szerződés módosításának az érvényességéhez eszközrendszer
üzembe helyezésétől számított 10 évig, illetve a fenntartási időszak végéig a
Közreműködő Szervezet [(Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság)] hozzájárulása szükséges.
Indoklás: a szerződés alapján átadott illetve átvett eszközök vonatkozásában mindkét
hivatkozott jogszabály hatályos, továbbá változott a Közreműködő Szervezet.
44. az aláírók személye a 2. 3. pontban foglaltaknak megfelelően módosul:
Indoklás: lásd 2. 3. pont!
45. A szerződés jóváhagyása az alábbiak szerint módosul:
[Szerződést a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási
szabályairól szóló 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 39/A. §
(11) bekezdése, a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 118. §
(2) bekezdése alapján jóváhagyom:]
Indoklás: a szerződés alapján átadott illetve átvett eszközök vonatkozásában mindkét
hivatkozott jogszabály hatályos

A Szerződő Felek a Közszolgáltatási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjait
változatlan tartalommal fenntartják.
Jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után,
mint akaratukkal megegyezőt helybenhagyólag aláírják.
Jelen szerződésmódosítás a 2009. november 12. napján aláírt Közszolgáltatási
Szerződés elválaszthatatlan része, azzal együtt érvényes.
Veszprém, 2014. június 30.

Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék Kezelési
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