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ELŐTERJESZTÉS 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016. április 26-i ülésére 

a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Az önkormányzat számára kötelező feladat a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítása. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 2014. január 1-től az MTKSZ 

Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. 

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

Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy 

azokból  
- törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés,  

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

szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.  

 

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

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam  

i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 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-én 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 képviselőtestület az előterjesztéshez csatolt közszolgáltatási szerződés módosítását 

fogadja el, és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit 

Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés előterjesztéshez csatolt 

módosítását jóváhagyja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási 

szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő:  

Felelős: polgármester 

 

 

Marcali, 2016. április 13. 

 

        Dr. Sütő László  

          Polgármester 



Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 3. módosítása 

 
amely létrejött egyrészről  

Marcali Város Önkormányzata 

 székhely: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

 adószáma: 15731436-2-14 

 statisztikai számjele: 15731436-8411-321-14  

 törzsszáma: 731482 

 képviseli: Dr. Sütő László polgármester 

mint Megrendelő (a továbbiakban: önkormányzat) 

másrészről  

 

az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 rövidített cégnév: MTKSZ Nonprofit Kft. 

 székhely: 8700 Marcali, Dózsa György u. 1. 

 cégjegyzékszáma: 14-09-313574 

 adószáma: 24364625-2-14 

 statisztikai számjele: 24364625-3811-572-14 

 KÜJ-azonosító: 103 142 696 

 KTJ-azonosító: 102 420 189 

 OHÜ minősítés: A/1 minősítési osztály 

 bankszámlaszáma: 66900038-11041018 

 számlavezető: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 

 képviseli: Krajczár Ibolya ügyvezető 

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató)  

 

– együtt szerződő felek – között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

A szerződő felek a 2013. december 20. napján kelt és 2015. július 1.-vel valamint 2015. 

december 30-án módosított Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az alábbiak 

szerint módosítják: 

 

 
1. A Szerződés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7.1. A közszolgáltató részére a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) a közszolgáltatási 

szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet. 

7.2. 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. 

  

7.3 A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) 

bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja. 

7.4.  A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat 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 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. 



7.5. 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. 

 

7.6. A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által 

nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a 

közszolgáltatót terheli felelősség. 

 

7.7.  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. 

 

7.8. Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 

közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 

szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés 

szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül. 

 

7.9. Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása 

hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki. 

 

7.10. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem 

fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.” 

 

2. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítással nem érintett pontjait a 

felek változatlan formában és tartalommal fenntartják. Jelen szerződésmódosítás a 

fentiekben említett Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan 

részét képezi. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jelen 

szerződésmódosítással együtt érvényes. 

 

3. Jelen közszolgáltatási szerződés módosítást Marcali Város Képviselő-testülete a 

………./2016.(…………...) sz. határozatával jóváhagyta. 

 

4. Szerződő felek jelen Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását annak 

elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták. 

 

5. Jelen szerződés 4 példányban készült és az aláírás napján lép hatályba. 

 

Marcali, 2016. április ….. 

 

 

    

  Krajczár Ibolya Dr. Sütő László 

  Ügyvezető Polgármester 
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