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az általuk 2015. június 30. napján aláírt közszolgáltatási szerződést - aa  hhuull llaaddéékkrróóll   sszzóóllóó  22001122..  
éévvii   CCLLXXXXXXVV..  ttöörrvvéénnyy  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  HHtt..))  22001166..  áápprrii ll iiss  11--jjéénn  hhaattáállyybbaa  llééppeetttt  rreennddeellkkeezzéésseeii ,,  
vvaallaammiinntt  aazz  ááll llaammii   hhuull llaaddéékkggaazzddáállkkooddáássii   kköözzffeellaaddaatt  eell llááttáássáárraa  llééttrreehhoozzootttt  sszzeerrvveezzeett  
kkii jjeellöölléésséérrőőll ,,  ffeellaaddaattkköörréérrőőll ,,  aazz  aaddaattkkeezzeellééss  mmóóddjjáárróóll ,,  vvaallaammiinntt  aazz  aaddaattsszzoollggááll ttaattáássii   
kköötteelleezzeettttssééggeekk  rréésszzlleetteess  sszzaabbáállyyaaii rróóll   sszzóóllóó  6699//22001166..  ((II II II..  3311..))  KKoorrmm..  rreennddeelleett  rreennddeellkkeezzéésseeii rree  
tteekkiinntteetttteell   --  közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 
 

1.) A közszolgáltatási szerződés 5. pontjában „AAzz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kköötteelleezzeettttssééggeeii   
kküüllöönnöösseenn””   ccíímm  uuttoollssóó  bbeekkeezzddéésséébbeenn  „„ aa  KKöözzsszzoollggááll ttaattóó  rréésszzéérree””   sszzöövveeggrréésszz  ttöörrllééssrree  
kkeerrüüll .. 
 

2.) AA  kköözzsszzoollggááll ttaattáássii   sszzeerrzzőőddééss  55..  ppoonnttjjáábbaann  „„ AA  KKöözzsszzoollggááll ttaattóó  kköötteelleezzeettttssééggeeii   
kküüllöönnöösseenn””   ccíímm  aazz  aalláábbbbii   kk))  aallppoonnttttaall   eeggéésszzüüll   kkii :: 
„„ kk))  aa  6699//22001166..((II II II ..33  11..))  KKoorrmm..  rreennddeelleettbbeenn  eellőőíírr tt  aaddaattsszzoollggááll ttaattáássii   kköötteelleezzeettttssééggeekk  
tteell jjeessííttééssee..””   
 

3.) AA  kköözzsszzoollggááll ttaattáássii   sszzeerrzzőőddééss  55..  ppoonnttjjáábbaann  „„ AA  KKöözzsszzoollggááll ttaattóó  kköötteelleezzeettttssééggeeii   
kküüllöönnöösseenn””   ccíímm  aallaattttii   sszzöövveeggbbőőll   „„ AA  hhuull llaaddéékkggaazzddáállkkooddáássii   kköözzsszzoollggááll ttaattáássii   ddííjj   
bbeesszzeeddééssee..”” ,,  vvaallaammiinntt  aa  „„ sszzáámmllaarreekkllaammáácciióókk  kkeezzeellééssee””   sszzöövveeggrréésszz  ttöörrllééssrree  kkeerrüüll .. 
 

4.) AA  kköözzsszzoollggááll ttaattáássii   sszzeerrzzőőddééss  55..  ppoonnttjjaa  aazz  aalláábbbbiiaakkkkaall   eeggéésszzüüll   kkii :: 
  
 



„Állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezetet érintő 
előírások: 
 

− A Ht. 32/A § (1) bekezdésében előírt feladatokat (2) bekezdés szerinti 
Koordináló szerv látja el. 

− 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.  

− A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 
92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.  

− 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.  

− 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.  

− Az előző bekezdés szerinti 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. 

− A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 21. § előírásai alapján az Önkormányzat a 
szolgáltatási díj fizetéséhez szükséges teljesítés igazolást Közszolgáltatónak 
kiállítja, úgy hogy azt a rendszeres adatszolgáltatásához Közszolgáltató az 
előírt határidőig csatolni tudja. 

 
A Közszolgáltató az Önkormányzat által kiadott teljesítésigazolással igazolja, hogy a 
Közszolgáltató teljesítésével kapcsolatban kifogása nem merült fel. 
 
A teljesítésigazolás kiadására az Önkormányzat részéről jogosult: 



Szegvári Ernőné polgármester, tel.: 0662525090, email: phkiszombor@vnet.hu 
 
A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat részéről átadott 
teljesítésigazolásnak a Koordináló szerv részére a rendszeres adatszolgáltatás 
keretében a Közszolgáltató által történő megküldése a szolgáltatási díj fizetésének 
feltétele.” 
 

5.) AA  kköözzsszzoollggááll ttaattáássii   sszzeerrzzőőddééss  66..  ppoonnttjjaa  hheellyyéébbee  aa  kköövveettkkeezzőő  rreennddeellkkeezzééss  lléépp:: 
 
„6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Ht. alapelveit kell 
érvényesíteni, kiemelten az önellátás, közelség, szennyező fizet elveit, továbbá a 
költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvét, és a 
keresztfinanszírozás tilalmának elvét. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában az Önkormányzat, 
közvetlenül nem vesz részt. A közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díjból kell finanszírozni. 
A közszolgáltatási díjat a Ht. 32. § szerinti Koordináló szerv számlázza és szedi be. 
 
A Közszolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti 
meg, melyet a Ht. 32. § szerinti Koordináló szerv fizet meg (szolgáltatási díj). 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a 
szabályozásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 
 
A Közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a 
Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és 
díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Közszolgáltató a Hivatal által megjelölt 
tartalommal, formában és határidőn belül tesz eleget tájékoztatási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének.” 
 

6.) AA  kköözzsszzoollggááll ttaattáássii   sszzeerrzzőőddééss  77..  ppoonnttjjaa  hheellyyéébbee  aa  kköövveettkkeezzőő  rreennddeellkkeezzééss  lléépp:: 
 
„7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer 
leírása, valamint a díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei 
 
A Koordináló szerv a jogszabályok által előírt gyakorisággal, az egységes 
közszolgáltatói számlaképről szóló törvény, számviteli törvény, valamint más 
vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével bocsátja ki a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó számlát a közszolgáltatást 
igénybevevők felé. 
 
A Koordináló szerv köteles a kiszámlázott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak 
befizetési feltételeiről gondoskodni. 
 
A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem 
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.” 
 

7.) AA  kköözzsszzoollggááll ttaattáássii   sszzeerrzzőőddééss  1122..  ppoonnttjjaa  aazz  aalláábbbbii   uuttoollssóó  bbeekkeezzddéésssseell   eeggéésszzüüll   kkii :: 
 



„A 2016. április 1-jén működő közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja 
szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október 1.-jéig szerzi be. Ha a 2016. április 1-
jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel ezen határidőig nem 
rendelkezik, az Önkormányzat 2016. október 1.-jét követő 30 napon belül a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja.” 

 
A közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is 
hatályban maradnak. A közszolgáltatási szerződés jelen módosítása a mindkét fél által 
történt aláírás napján lép hatályba. 
 
Felek a közszolgáltatási szerződés jelen módosítását elolvasták, értelmezték és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 
 
Kiszombor, 2016………………………….. napján 
 
 
 
Szegvári Ernőné      Dr. Koltainé Farkas Gabriella 
   polgármester       ügyvezető igazgató 
 
 
 


