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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2015-ben a Kormány a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása mellett döntött, ennek 
eredményeként 2016. április 1-jén léptek hatályba azok a módosítások és újonnan megalkotott 
jogszabályok – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 
módosítása, valamint a kapcsolódó kormányrendeltek -, amelyek a rendszer átalakításának 
jogi kereteit meghatározzák. 
 
A Ht. módosításának célja, hogy a hulladékgazdálkodás területén elkülönüljenek az állami és 
önkormányzati hatáskörök, a Ht. meghatározza az állami és az önkormányzati 
hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát. 
 
A Magyar Közlöny 44. számában a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításával 
kapcsolatban az alábbi kormányrendeletek kerültek kihirdetésre: 
 

- Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet, 

- 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,  

- A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet, 

- A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 71/2016. (III. 31.) Korm. 
rendelet. 

 
 
 
 



A főbb változások a következők: 
− A hulladékgazdálkodással kapcsolatos közfeladatok megoszlanak az 

önkormányzatok és az állam között. Önkormányzati hulladékgazdálkodási 
közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása (rendeletalkotás), 
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási 
szerződés megkötése. 

− Állami hulladékgazdálkodási közfeladat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
országos szintű megszervezése. Ennek keretében a Kormány létrehozta a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (Koordináló szerv). 

− 2016. április 1-től a Koordináló szerv jogosult a szolgáltatást igénybe vevőktől 
beszedni a közszolgáltatási díjat, amelyről negyedévente állít ki számlát 15 napos 
fizetési határidővel. A számla kiállításához szükséges adatszolgáltatást a 
közszolgáltatónak kell teljesítenie a Koordináló szerv felé, a nem megfelelő, 
hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásból eredő, a Koordináló szerv által nem 
megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi 
következményért a közszolgáltatót terheli a felelősség. A Koordináló szerv a 
kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett 
közszolgáltatási díj behajtása iránt intézkedik.  

− A közszolgáltató a Koordináló szervtől kapja meg az elvégzett szolgáltatásért járó 
szolgáltatási díjat, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a közszolgáltató az 
önkormányzat által kiadott teljesítésigazolással igazolja, hogy a közszolgáltató 
teljesítésével kapcsolatban kifogása nem merült fel. 

− Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak olyan közszolgáltató végezhet, aki a 
Koordináló szerv által kiadott megfelelőségi véleménnyel rendelkezik, melyben 
megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak. A 2016. április 1-
én működő közszolgáltató a megfelelőségi véleményt 2016. október 1-ig szerzi be. 
Amennyiben ezen határidőig a közszolgáltató a megfelelőségi véleményt nem kapja 
meg, az önkormányzat a határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. Az önkormányzat e 
kötelezettségét a megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében 
vizsgálja.  

− A Koordináló szerv elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet, amellyel 
sem a helyi rendelet, sem a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés nem 
lehet ellentétes, ezért az önkormányzatoknak 2016. június 30-ig felül kell 
vizsgálniuk mind a közszolgáltatási szerződéseiket, mind a helyi rendeleteiket. A 
közszolgáltatási szerződésekből törölni kell a közszolgáltatási díjbeszedésre és a 
kintlevőség-kezelésre vonatkozó rendelkezéseket, valamint rögzíteni kell, hogy a 
közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített 
feladataiért szolgáltatási díjat fizet.  

− Módosultak a Ht. 35. § (1) bekezdésében meghatározott rendeletalkotási 
tárgykörök, amelyek között már nem szerepel a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó rendeletalkotási felhatalmazás. 

 
Fenti jogszabály-módosítások szükségessé teszik a Közszolgáltatóval 2015. június 30. napján 
megkötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását, illetve a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendeletünk 
módosítását. 
  



Az NHKV Zrt. a közszolgáltatási szerződések felülvizsgálatához honlapján ajánlást tett közzé 
(az ajánlás jelen előterjesztés mellékletét képezi), amelyet figyelembe véve, a 
Közszolgáltatóval egyeztetve elkészítettük a Hulladékgazdálkodási szerződés módosítását az 
előterjesztés mellékletét képező tartalommal. 
 
A hatályos jogszabályoknak való megfelelőség érdekében előkészített módosító rendelet-
tervezet szintén jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
módosítása tárgyában határozatot hozni, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 10/2015.(V.27.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. május 26. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 
  



Tárgy:  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések 
 
___/2016.(V. 31.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések tárgyú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 92/B. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a 
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-val (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) – 
mint Közszolgáltatóval - 2015. június 30. napján, a 134/2015.(VI. 30.) KNÖT határozata 
alapján megkötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésének módosítását a 
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását, valamint a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletei szerinti 
tartalomnak megfelelően aláírja.  
 
A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása a határozat 1., a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés a határozat 2. mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. 
- Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 
 


