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ikt.sz: LMKOH/28/20/2016. 
 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 
Ht.) 33. § (1) bekezdésében foglalt önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatát az Izsák-Kom 
Nonprofit Kft.-vel 2017. december 31-ig megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerzıdés útján biztosítja.  
 
A Ht. 32/A § (1) bekezdés i) és j) pontja értelmében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
keretében az állam  
„i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megállapításáért felelıs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 
meghatározott szolgáltatási díjat, 
j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkezı kintlévıségeket.” 
Fentiekrıl a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelı Zártkörően 
Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) gondoskodik. 
 
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelölésérıl, 
feladatkörérıl, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 
szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján a Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerzıdés Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelıségét vizsgálja. 
 
I. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása 
 
A Ht. 92/B § (2) bekezdés alapján az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a 
közszolgáltatási szerzıdéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási 
díjbeszedés és a kintlévıség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a 
Koordináló szerv a közszolgáltatási szerzıdésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.  
 
A közszolgáltatási szerzıdés Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti módosítása esetén is elıírás, hogy azt 
haladéktalanul, de legkésıbb 8 napon belül elektronikus úton meg kell küldeni a Koordináló szerv 
részére.  
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A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási szerzıdésrıl szóló 317/2013. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 2016. április 1. napjától hatályos 4. § (1) bekezdés f) pontja alapján a 
közszolgáltatási szerzıdésnek tartalmaznia kell a Ht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakon túl a 
69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 4. §  (1) – (3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt 
feltételeket, vagyis a fenti jogszabályhelyekre tekintettel szükséges a módosítások átvezetése, 
melyek a következık: 
 
A Korm. rendelet 4. § (1) – (3) bekezdése 2016. július 1. napjától:  

„(1) A szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége 
megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítésérıl a Koordináló szerv gondoskodik úgy, 
hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt 
szervezetnek átadni. 

(2)   A haszonanyag-értékesítésbıl eredı bevétel a Koordináló szervet illeti meg. 

(3) A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés (a továbbiakban: 
közszolgáltatási szerzıdés) Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelıségét vizsgálja.” 

A Korm. rendelet 11. -12. § 2016. július 1. napjától:  

 

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

(2) A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem 
megfelelı adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által 
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkezı 
díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkezı 
közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendı 
esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. 

(3) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredı, a Koordináló szerv által 
nem megfelelı adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a 
közszolgáltatót terheli felelısség. 

(4) A Koordináló szerv a 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja 
azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az 
adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhetı, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés 
történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 20. § 
(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása 
érdekében. 

(5) A (4) bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
szolgáltatásának megfelelıen korrigálja a 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésıbb az 
értesítés kézhezvételét követı 8 napon belül. 
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(6) Az (5) bekezdés szerinti korrekciót követıen - a közszolgáltató eltérı adatszolgáltatása 
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.” 

„12. § A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidın belül ki nem 
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.” 

 
A közszolgáltatási szerzıdésben törölni kell az alábbi pontokat: 
„1.7 A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei: Közszolgáltató a lakosságtól és az 
igénybevevıktıl közvetlenül szedi be a hulladékszállítási díjat, valamint a hulladék átvételi díjat. 
Közszolgáltató a lakosság részére a díjat negyedévente, utólag számlázza. Az Önkormányzatnak a 
közszolgáltatás finanszírozásában kötelezettséget nem vállal. Közszolgáltató a hulladék begyőjtését, 
szállítását és ártalmatlanító helyen történı elhelyezését, a szolgáltatást igénybevevıktıl beszedett, a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelıen számított és érvényesített díjból és egyéb 
tevékenységébıl fedezi.”  
 
Helyébe az alábbi 1.7 pont kerül:  
1.7. A NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelı Zrt. (továbbiakban: 
Koordináló szerv) szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a közszolgáltatónak a 
közszolgáltatási szerzıdésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelıs miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv 
kezeli a közszolgáltatás keretében keletkezı kintlévıségeket.  
 
„III. Közszolgáltató kötelezettségei 

1. i) pontja Az OHÜ által meghatározott minısítési osztály szerinti követelmények biztosítását, és a 
minısítı okirat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés hatályosságának ideje alatti 
folyamatos meglétét biztosítja 

 
Helyébe az alábbi 1. i) pont kerül: 
III. 1. i)  az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıfelügyelıség által 
meghatározott minısítési engedély szerinti követelményeket biztosítja, valamint azt, hogy a 
minısítési engedély a jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés idıbeli hatálya 
alatt folyamatosan rendelkezésre áll.   
A Ht. 92/B. § (3) bekezdés alapján a 2016. április 1-jén mőködı közszolgáltató a 32/A. § (1) 
bekezdés f) pontja szerinti megfelelıségi véleményt 2016. október 1-jéig megszerzi.  
 
„III. Közszolgáltató kötelezettségei 

1. v) pontja Az Önkormányzattal együttmőködve az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel a 
jogszabályokban elıírt szerzıdést megköti. 

 
Helyébe az alábbi 1. v) pont kerül:  
III. 1. v) A közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó 
hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, 
hogy a Ht.-ben, illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelızési, hasznosítási és 
ártalmatlanítási célkitőzések teljesülni tudjanak. A közszolgáltató a tevékenységét az 
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben elıírtaknak megfelelıen köteles 
ellátni, amelyet a Koordináló szerv a Ht. 32/A. § -a alapján ellenıriz és errıl megfelelıségi 
véleményt állít ki.  
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„ VI. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
(6) A Hulladékkezelési közszolgáltatás díjat a hulladékbirtokosoktól a Közszolgáltató a saját nevében és 

számlájára köteles és jogosult beszedni.  
 
Helyébe az alábbi (6) bekezdés kerül:  
VI. (6) a) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelölésérıl, feladatkörérıl, 
az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól 
szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § (1) bekezdés 
szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. 
b) A közszolgáltató hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem 
megfelelı adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által 
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben 
keletkezı díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így 
keletkezı közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a 
közszolgáltatónak fizetendı esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. 
c) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredı, a Koordináló szerv 
által nem megfelelı adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi 
következményért a közszolgáltatót terheli felelısség. 
d) A Koordináló szerv a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból 
kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés 
meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhetı, hogy az ingatlannal 
összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot 
kérni az illetékes hatóságtól a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból 
hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.  
e) Az elızı bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
szolgáltatásának megfelelıen korrigálja a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatást legkésıbb az értesítés kézhezvételét követı 8 napon belül.  
f) Az elızı bekezdés szerinti korrekciót követıen - a közszolgáltató eltérı 
adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az 
ingatlantulajdonosnak számlázza ki. 
 
„ VI. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

(7) A kiszámlázott, de a hulladékbirtokos által meg nem fizetett díjhátralék behajtására a Ht.52.§-ában 
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.” 

 
Helyébe az alábbi (7) bekezdés kerül:  

VI. (7) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidın belül ki nem 
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. 
 
„VII. A szerzıdés hatálya és megszőnése, a szerzıdésszegés szankciói 

(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megszőnése vagy megszüntetése esetén, továbbá ha a 
közszolgáltató nem rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által 
kiállított minısítı okirattal, a közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.” 
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Helyébe az alábbi (7) bekezdés lép:  
VII. (7) Ha a 2016. április 1-jén mőködı közszolgáltató megfelelıségi véleménnyel a Ht. által 

elıírt határid ıig nem rendelkezik, a települési önkormányzat az elıírt határid ıt követı 30 
napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést 1 hónapos határidıvel 
felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fıvárosi és megyei 
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.   

  
Közszolgáltatási szerzıdés kiegészítése:  
A Korm. rendelet 4. § (1) – (3) bekezdése alapján a közszolgáltatási szerzıdés III. 1. l. pontja az 
alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
„ - az általa begyőjtött valamennyi haszonanyagot a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek 
átadja és tudomásul veszi, hogy a haszonanyag-értékesítésbıl eredı bevétel a Koordináló szervet illeti 
meg.”  
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet értelmében hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási kedvezményt biztosít az önkormányzat a rendeletben foglaltaknak megfelelıen. A 
kedvezmény megfizetésével és adminisztrálásával kapcsolatban a közszolgáltatási szerzıdés 
kiegészítést igényel. A közszolgáltatási szerzıdés V. Önkormányzat kötelezettségei fejezet az alábbi (5) 
–(6) bekezdésekkel egészül ki: 

„ 
(5) az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmények ellenértékét számla ellenében 

negyedévente megfizeti a Koordináló szerv részére. 
(6) a kedvezményben részesített ingatlantulajdonosokkal kapcsolatos adatszolgáltatást 

folyamatosan teljesíti a közszolgáltató felé, aki a közszolgáltatási szerzıdés III. 1. d. pontjában 
szabályozottak szerint teljesíti a kedvezményekre vonatkozó adatszolgáltatást a Koordináló 
szerv felé.” 

 
A fentiekkel is összhangban a közszolgáltatási szerzıdés a Ht. 92/B § (2) bekezdésében foglaltak 
szerinti módosítást követıen nem tartalmazhat azzal ellentétes, összhangban nem álló 
rendelkezéseket a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezésekkel ellentétes, azokkal 
összhangban nem álló a közszolgáltatási díjbeszedéssel és a kintlévıség-kezeléssel kapcsolatos 
feltételeket, rendelkezéseket abból törölni kell.  
 
I.  Rendelet felülvizsgálata, módosítása  
 
A Ht. 2016. április 1. napjától hatályos 35. § (1) bekezdése alapján:  
A települési önkormányzat képviselı-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 
 
„a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait 
az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban;  
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, 
továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a 
közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; 
c) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a 
közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggı jogait és kötelezettségeit, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés egyes tartalmi elemeit;  
d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri rendeletben nem 
szabályozott módját és feltételeit;  



7 
 

e) az ingatlanhasználót terhelı, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, 
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részérıl történı 
szüneteltetés eseteit;  
f) az üdülıingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;” 
 
A Kormány 1250/2016. (V.27.) Korm határozatával elfogadta a 2016. évre szóló Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet.  
 
A Ht. 88. § (4) bekezdése értelmében „felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselı-
testülete, hogy rendeletben állapítsa meg: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, illetve a 35. 

§-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat;  
b) az elkülönített hulladékgyőjtésre vonatkozó részletes szabályokat;  
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a (3) bekezdés b) pontjának bb) alpontja 

szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.”  
 
A 2016. április 01-tıl átalakított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer, valamint ezzel 
összhangban  a - fentiekben már leírt - közszolgáltatási szerzıdés módosításából eredıen 
módosítani szükséges a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet 
(továbbiakban rendelet), elsısorban azon rendelkezéseit, melyek a közszolgáltatási díjjal 
kapcsolatosak: 
 
Módosítani kell Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletében az 
alábbi rendelkezéseket:  

 
1) 

„11. §  
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról és a számlázás rendjérıl a 

közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban tájékoztatja”. 
Helyébe:  
11. § (1) A Közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelı Zártkör ően Mőködı 
Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) a közszolgáltatási díjat az 
ingatlantulajdonosnak kiszámlázza. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az 
ingatlanhasználó által határidın belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása 
érdekében intézkedik.  
 

„14. §  
(4) Megállapított kedvezmény esetében a közszolgáltató a kedvezménnyel csökkentett összegben    
küld számlát a kedvezménnyel érintett idıszakra a kedvezményezett részére.” 

Helyébe:  
„(4) Megállapított kedvezmény esetében a Koordináló szerv a kedvezménnyel csökkentett 
összegben küld számlát a kedvezménnyel érintett idıszakra a kedvezményezett részére és a 
Koordináló szerv a megállapított kedvezmény ellenértékét a kedvezménnyel érintett 
idıszakra számla ellenében kiszámlázza az önkormányzat részére” 
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2) 
„11. §  

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése a közszolgáltató által kiállított számla 
alapján, - a 16. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - negyedévente történhet.”  

 
 „16. §  

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése az üdülıingatlanok esetében a 
közszolgáltató által kiállított számla alapján, évente történik. Az üdülıingatlanok esetében a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból a 14. § szerinti kedvezmény nem vehetı igénybe.” 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet  11. § (2) bekezdésében  és  
16. § (5) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” 
szövegcserés szabályozása szükséges.  

 
3)   

4. § (2) bekezdés d) pontja az alábbiakat tartalmazza:  
„Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között kötendı szolgáltatási szerzıdésnek legalább 

az alábbiakat kell tartalmaznia:…. 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét,” 
 

Ezen rendelkezés hatályon kívül helyezése indokolt a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 11. § 
(1) bekezdése miatt.  
 

 Fentiek beépítésre kerültek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet módosítás tervezetébe.  
 
A rendelet-tervezet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. 
§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel véleményezés céljából megküldésre került a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya részére.  
A Jat. 17. §-a alapján a jogszabály elıkészítıje – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletezéső – elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 
Az elızetes hatásvizsgálat eredményeit az alábbiakban részletezem: 
 

Elızetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
 
A közszolgáltatás kötelezı jellege növeli a háztartások kiadásait, ugyanakkor összességében a 
hulladék elhelyezése gazdaságosabb, mintha arról a lakosságnak magának kellene gondoskodnia a 
jogszabályokban elıírt módon.  
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vétele a település lakói számára élhetıbb, tisztább 
környezetet biztosít. Ezáltal csökken a környezet terhelése, a környezeti ártalmak mérséklıdnek.  
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 
Nem mérhetı. 
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

 
A jogszabály megalkotását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 88. § (4) 
bekezdése és 35. §-a kötelezıvé teszi a települési önkormányzatok részére. A jogszabály 
megalkotására hatást gyakorolt a Ht. 92/B § (2) bekezdése, mely kimondja, hogy Az 
önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerzıdéseiket oly módon, hogy 
azokból  
- törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévıség-kezelés,  
- valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási 

szerzıdésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet. 
A Koordináló szerv a Korm. rendelet alapján a közszolgáltatási szerzıdés megfelelıségének 
utólagos vizsgálatára jogosult. A Közszolgáltatási szerzıdés megléte és annak jogszerősége 
elengedhetetlen a közszolgáltatási díjak kifizetésének.  
 
Tekintettel arra, hogy a díjbeszedés, számlázás, kintlévıség behajtása megjelenik a rendeletben is, 
így szükséges annak módosítása. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 
Az önkormányzatra ezek többlet terhet (a kedvezményen kívül) nem rónak.  
 

A fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat-tervezet és az elıterjesztés mellékletét 
 képezı rendelet-tervezet elfogadását: 
 

Határozat-tervezet 
 
……../2016.(…….) ÖH 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása (Egységes szerkezetben)  
 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 92/B. § (2) bekezdésére és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátására létrehozott szervezet kijelölésérıl, feladatkörérıl, az adatkezelés módjáról, 
valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) 
Korm. rendelet 4. § (1) – (3) bekezdéseire, továbbá 11-12. §-aiban foglaltakra hivatkozással 
a az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdést 
2016. július 1. napjától  az elıterjesztés mellékletét képezı egységes szerkezetbe foglalva 
módosítja.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerzıdés egységes szerkezetben történı módosításának aláírására. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester  
Határid ı: 2016. június 30. 

 
Lajosmizse, 2016. június 29. 
          Basky András s.k. 
             polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
 …/2016. (…) önkormányzati rendelete  

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya véleményének 
kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. 
§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„ (1) A Közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: 
Koordináló szerv) a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak kiszámlázza. A 
Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidın belül ki nem fizetett 
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.”  
 

2.§ 
 

(1) A Rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„(4) Megállapított kedvezmény esetében a Koordináló szerv a kedvezménnyel csökkentett 
összegben küld számlát a kedvezménnyel érintett idıszakra a kedvezményezett részére és a 
Koordináló szerv a megállapított kedvezmény ellenértékét a kedvezménnyel érintett idıszakra 
számla ellenében kiszámlázza az önkormányzat részére.” 

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 11. § (2) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” 

szöveg lép. 
 

(2) A Rendelet 16. § (5) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” 
szöveg lép. 
 

4. §  
 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja. 
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5. § 
 
 

(1) Ez a rendelet 2016. július 1-jén hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. 
 

 
 
                 Basky András                              dr. Balogh László 

     polgármester      jegyzı 
 
 
 
    Kihirdetés idıpontja: 2016. ……………….. 
 
 
        dr. Balogh László   
                                       jegyzı 
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Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés 
 

Amely létrejött egyrészrıl az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság (székhelye: 6070 Izsák, Vadas dőlı 0394/6., képviseli: Rudics Ákos ügyvezetı) - 
továbbiakban: Közszolgáltató-   
- statisztikai jelzıszáma: 12857823-9000-113-03, 
- cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-109888, 
-  KÜJ azonosító: 100 436 976, 
- KTJ/telephely azonosító: 100 641 032, 
- KTJ/IPPC azonosító: 101 640 441 
 
másrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata (székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1., adószám: 
15724612-2-03,  képviseli: Basky András polgármester) mint Megbízó – a továbbiakban: Önkormányzat – 
 
- az Önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek - között a mai napon az alábbi 
feltételek szerint:  

I. 
Elızmények 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvényben, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben /továbbiakban Ht./, az 
állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelölésérıl, feladatkörérıl, az 
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 
69/2016. (III.31.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján az 
önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés útján biztosítja.  
 
 
Szerzıdı felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § 
(1) bekezdés kb) pontjában foglaltak figyelembevételével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés 
megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik. 
 
1.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a tevékenység végzéséhez szükséges alábbi engedélyekkel 
rendelkezik: 
 
- Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási engedély száma: 14/6379-9/2013. 
- IPPC engedély száma:                                           51932-4-36/2012. 
- Hulladék begyőjtési szállítási engedély száma:                  92.113-1-6/2013, továbbá 
- az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság által kiadott 
minısítı okirat száma:  A-026/2013.  

(minısítési osztály – C/I, érvényességi ideje:  2014. november 30.  
A Ht. 90. § (8) bekezdésének figyelembe vételével azon közszolgáltatási szerzıdések, melyeket a 
minısítési okirat megszerzése elıtt kötöttek, csak 2014. június 30-ig érvényesek, ezért szükségessé vált 
a szerzıdés felülvizsgálata és új szerzıdés megkötése.  
 
A közszolgáltatás minıségi ismérvei:  
 
A minısítés ismérveit a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minısítésérıl  szóló 2013. évi 
CXXV. törvénynek a minısítési osztály megszerzéséhez szükséges követelményeket tartalmazó 1. 
mellékletében a C/I minısítési osztályra meghatározott feltételek tartalmazzák. 
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Közszolgáltató kijelenti, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes körő és folyamatos 
ellátásához szükséges 
 
a) mennyiségő és minıségő jármővel, géppel, eszközzel, berendezéssel rendelkezik, 
b) létszámú és képzettségő szakembert alkalmaz 
és fentieket a szerzıdés hatályosságának ideje alatt biztosítja. 
 
 
 

II.  
Általános feltételek 

 
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásként ellátott feladat terjedelme: 

 
1.1. A Ht. 42. § (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató  

a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben győjtött 
települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyőjti és elszállítja - ideértve a háztartásban képzıdı 
zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten győjtött hulladék összegyőjtését és elszállítását is - 

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyőjti, illetve átveszi és 
elszállítja, 

c) az általa üzemeltetett hulladékgyőjtı ponton, hulladékgyőjtı udvaron győjtött vagy átvételi helyen 
átvett hulladékot összegyőjti és elszállítja, 

d) az elhagyott, illetve ellenırizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyőjti, elszállítja és 
gondoskodik a hulladék kezelésérıl, külön megállapodás rögzíti ennek részletes szabályait. 

e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék begyőjtésérıl, hulladékkezelı létesítménybe történı elszállításáról. 

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti.  
 

1.2. A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a település közigazgatási területén keletkezı települési szilárd 
hulladék begyőjtésére, és ártalmatlanító helyre történı szállítására.  
 
1.3. A településrıl származó vegyes kommunális hulladékot Közszolgáltató a Kecskeméti Regionális 

Hulladéklerakóba és/vagy Izsáki Regionális Hulladéklerakóba szállítja. 
 
1.4. Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége Lajosmizse város közigazgatási területére terjed ki, 

melyet e szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen kizárólagos joggal lát el. 
 

1.5. A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti 
teljesítése. A hulladék győjtése, ártalmatlanító helyre történı szállítása 35, 60, 80, 110, 120 literes 
győjtıedényekben történik legalább hetente egyszeri alkalommal Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló mindenkor hatályos rendelete szerint. 

 
1.6. Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez, 

illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységérıl és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeirıl szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet. 

 
1.7. A NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelı Zrt. (továbbiakban: 

Koordináló szerv) szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a közszolgáltatónak a 
közszolgáltatási szerzıdésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelıs miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv 
kezeli a közszolgáltatás keretében keletkezı kintlévıségeket.  
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1.8 A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott, továbbá a 
hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelızési, hasznosítási és ártalmatlanítási célok elérése 
érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására - a közbeszerzésekrıl szóló törvény 
elıírásainak megfelelıen - alvállalkozót vehet igénybe.  

 
1.9 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási mőveleteket közvetlenül irányító vezetınek középfokú környezetvédelmi 
szakirányú hulladékgazdálkodási létesítmény vezetıjének felsıfokú mőszaki vagy felsıfokú 
környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.  

 
III. 

Közszolgáltató kötelezettségei 
 
 
1. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy  
a. a jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatást folyamatosan és teljes körően ellátja és ezen 

közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségő, minıségő  jármővet, gépet, eszközt, valamint 
berendezést biztosítja és a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges létszámú és képzettségő szakembert 
alkalmazza,  

b. a közszolgáltatás folyamatos ellátásához, és biztonságosan bıvíthetı teljesítéséhez szükséges 
fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat az önkormányzattal és a Koordináló szervvel 
egyezteti és engedélyezteti, engedély birtokában elvégzi.  

c. a közszolgáltatási tevékenységérıl évente beszámolót készít, és azt az Önkormányzatnak tárgyévet 
követı november 15. napjáig írásban benyújtja.   

d. a jelen szerzıdésben nevesített közszolgáltatás teljesítésével összefüggı és külön jogszabályban 
meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, s ezen adatokat a saját nyilvántartásában kezeli. 
Az adatszolgáltatása kiterjed különösen az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 
létrehozott szervezet kijelölésérıl, feladatkörérıl, az adatkezelés módjáról, valamint az 
adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 11. 
és 12. § -aiban foglalt adatszolgáltatásokra, melyekkel összefüggésben közszolgáltató kijelenti, 
hogy tudomással bír azok elmulasztásából származó jogkövetkezményekrıl. Vezeti a Koordináló 
szerv által megkövetelt naprakész nyilvántartást. 

e. a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásáról és folyamatos mőködéséhez 
szükséges feltételeket betartja,  

f. A közszolgáltatást igénybevevık számára ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert épít ki és 
mőködtet.  
Az ügyfélszolgálat helye: 
Lajosmizse, Szent Lajos u. 29. szám (bejárat a Kossuth Lajos u. felıl) 
Nyitva tartás, személyes ügyintézési lehetıség minden héten csütörtökön 9-11 óra között.   

g. Köteles írásban tájékoztatni a lakosságot az ürítés napjáról. A hulladékbirtokost a közszolgáltatás 
módjában beálló változásról elızetesen értesíti, az értesítést honlapján, illetve a helyben szokásos módon 
(hirdetı tábla, Önkormányzat honlapja) köteles közzétenni. 

h. A fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjét külön szabályzatban állapítja meg, és ezen 
szabályzatot az Önkormányzat számára megküldi.  

i. az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıfelügyelıség által meghatározott 
minısítési engedély szerinti követelményeket biztosítja, valamint azt, hogy a minısítési 
engedély a jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés idıbeli hatálya alatt 
folyamatosan rendelkezés áll.   
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A Ht. 92/B. § (3) bekezdés alapján a 2016. április 1-jén mőködı közszolgáltató a 32/A. § 
(1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelıségi véleményt 2016. október 1-jéig megszerzi.  

j. A külön kormányrendeletben meghatározott összegben felelısségbiztosítási szerzıdést köt. 
k. Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló mindenkor hatályos rendeletében meghatározott feltételekkel 
(ürítés gyakorisága, hulladék edényzetek osztályozása, a közszolgáltatásba bevont terület meghatározása, 
a közszolgáltatás ellátásának rendszere és módszere, stb.) teljesíti. ideértve az évenkénti lomtalanítás és 
az elkülönített győjtés teljesítését is. 

l. Az elkülönítetten győjtött (újrahasznosítható zöldhulladék /szelektív hulladék) települési hulladékot a 
vegyes hulladéktól elkülönítve, külön győjtıedénybe, zsákba vagy konténerbe helyezve szállítja el,  
- amennyiben az újrahasznosítható hulladékot hulladékgyőjtı zsákban győjtik, akkor a zsákot olyan 

színnel, jelzéssel vagy felirattal ellátni, amelybıl egyértelmően kiderül, hogy a zsák milyen 
hulladékot tartalmaz,  

- ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten győjtött hulladék 
hasznosítható összetevıket tartalmaz, a hulladék hasznosítását megelızıen gondoskodni a hulladék 
válogatómőbe történı elszállításáról és a hasznosítható hulladék-összetevık elkülönített győjtését 
követı válogatásáról. 

- a Házhoz menı szelektív hulladék-begyőjtési rendszerben (mőanyag, fém, italos kartondoboz és 
papír anyagfajtásra vonatkozik) a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja a szükséges zsákokat. A 
begyőjtés legalább havonta egyszer, elıre meghatározott idıpontokban történik.  

- A közszolgáltató feladatát képezi a Lajosmizsén kihelyezett szelektív hulladékgyőjtı szigetek 
konténereinek állandó ellenırzése, a megtelt konténerek ürítése és a hulladékgyőjtı szigetek 
környezetének tisztántartása. 

- az elkülönített hulladékgyőjtés céljáról, annak fontosságára való figyelemfelhívás érdekében 
készített szakmai anyagot, a hasznosítás folyamatát bemutató ismeretterjesztı tájékoztató anyagot az 
ingatlantulajdonosok részére térítésmentesen, elektronikus úton, személyesen vagy postai úton 
megküldi.  

- az általa begyőjtött valamennyi haszonanyagot a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek 
átadja és tudomásul veszi, hogy a haszonanyag-értékesítésbıl eredı bevétel a Koordináló 
szervet illeti meg.  

m. az ingatlantulajdonos által szabványos vagy a vegyesen történı hulladékgyőjtés céljára gyártott speciális 
győjtıedényben győjtött hulladék elszállítását zárható konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást 
megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, illetve az e feltételeket biztosító célgéppel, 
szállítójármővel a környezet veszélyeztetését, szennyezését, illetve károsítását kizáró módon elszállítja,  

n. A hulladékbegyőjtést a szállítási naptárban meghatározott napokon, nyáron 6 – 18 óra, télen 6-17 óra, 
szombaton 6-16 óra között köteles elvégezni. 

o. A hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, az úttest szélére kitéve, 
közterületen köteles átvenni. Ha az ingatlan bejárata mellett úttest vagy megközelítési lehetıség nincsen, 
úgy az ingatlan bejáratához legközelebb esı úttest mellett veszi át a hulladékot. 

p. Amennyiben a Közszolgáltató a meghatározott szállítási napon szolgáltatását – mőszaki vagy idıjárási 
gondok miatt - elvégezni nem tudná, akkor azt az akadály elhárítását követı járatszedési napon köteles 
teljesíteni. Ha a rendszeres szállítási nap ünnep, vagy munkaszüneti napra esik - és a Közszolgáltató az 
Önkormányzattal másban nem állapodnak meg -, akkor a hulladékot a következı munkanapon vagy a 
lakosság elızetes értesítése mellett a Közszolgáltató által megjelölt idıpontban kell elszállítani. Ha a 
győjtıedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következı 
szállítási napon kerül sor. Ha a hulladékot vagy a lomokat a Közszolgáltató a szállítási napon vagy az 
elızetesen meghirdetett idıpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az 
ingatlantulajdonosok hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül a 
helyettesítı megoldásról gondoskodni. Az új idıpontról a lakosságot a Közszolgáltatónak kell írásban 
tájékoztatnia. 



16 
 

q. A Közszolgáltató köteles az általa elvárható gondossággal az edényzetet kezelni. Az Önkormányzat 
rendeletében rögzített edényzetben keletkezett károkért Közszolgáltató anyagi felelısséggel tartozik. 

r. A hulladék átvételekor, illetve elszállításakor a kiszóródott hulladékot köteles felszedni és elszállítani, 
valamint a területet megtisztítani. 

s. A hulladék begyőjtését megtagadhatja 
- ha a hulladék nem az önkormányzati rendeletben meghatározott szabványos győjtıedényben került 

átadásra (kivétel a Közszolgáltató által biztosított – az eseti többlethulladék, vagy a szelektív 
hulladékgyőjtésre szolgáló – zsák), továbbá ha szemrevételezéssel megállapítható, hogy a 
győjtıedény vagy hulladékgyőjtı zsák a hulladékkal együtt nem győjthetı, szállítható, 
ártalmatlanítható (pl. állati vagy más veszélyes hulladék) vagy újrahasznosításra alkalmatlan anyagot 
tartalmaz.  

- ha a hulladéktartály tartalma betömörített, befagyott, vagy nem lakossági eredető, kommunális 
jellegő hulladékot tartalmaz.  

- amennyiben a hulladék veszélyes anyagot tartalmaz (gyógyszer, használt háztartási olaj, elektromos 
készülékek, izzók, fénycsövek. elemek, akkumulátorok) 

- Az ürítés megtagadását csak értesítés hátrahagyásával teheti meg. 
t. Biztosítja, hogy az ingatlantulajdonos a vegyes hulladék győjtéséhez legalább 2 különbözı őrmértékő 

győjtıedény közül választhasson, a választási lehetıséget az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltató 
úgy ajánlja fel, hogy a választható győjtıedény őrmértéke arányos legyen az ingatlanon képzıdı hulladék 
mennyiségével, figyelembe véve  
a.) a településen képzıdı vegyes hulladék fajlagos mennyiségét,  

      b.) az ingatlant használók számát,  
      c.) az ürítési, illetve elszállítási gyakoriságot, valamint  
      d.) az elkülönítetten győjtött hulladék mennyiségét, amennyiben az ingatlanon a települési hulladékot 

elkülönítetten győjtik.  
u. Gondoskodni arról, hogy a közszolgáltató győjtıjármővén munkát végzı alkalmazottak közül legalább 

egy jelenlévı a hulladék átvételére vonatkozó alapfokú szakirányú képesítéssel rendelkezzen. 

v. A közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási 
tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a Ht.-ben, illetve 
a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelızési, hasznosítási és ártalmatlanítási 
célkitőzések teljesülni tudjanak. A közszolgáltató a tevékenységét az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben elıírtaknak megfelelıen köteles ellátni, 
amelyet a Koordináló szerv a Ht. 32/A. § -a alapján ellenıriz és errıl megfelelıségi véleményt 
állít ki.  
z. Évente egy alkalommal biztosítja a lakosság részére a lom hulladék kijelölt idıszakon belül történı 

elszállítását. A lomtalanítás megszervezése a Közszolgáltató feladata. 
IV.  

Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok 
 

1. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a 
közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi, a közszolgáltatóval szerzıdést köt.  

2. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére fizet a mindenkor hatályos jogszabályokban elıírt 
összegben.  

3. A vegyes, továbbá az elkülönítve győjthetı papír-, fém-, fa-, üveg, mőanyag vagy lehetıség szerint egyéb 
fajtájú települési hulladékot az ingatlantulajdonos zárható, szabványos győjtıedényben vagy a 
hulladékgyőjtés céljára gyártott hulladékgyőjtı zsákban győjti a további hulladékgazdálkodási 
tevékenységek elvégzése céljából. 
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4. Az ingatlanhasználó a települési hulladék győjtésére szolgáló győjtıedényt az ingatlanon belül tartja, azt 
közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el. Nem tekinthetı tartós 
közterület használatnak a győjtıedény ürítési célból történı közterületre helyezése. 

5. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti 
nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a 
személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét 
megadja. 

6. Az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képzıdı települési hulladékot győjti, és azt a 
közszolgáltatónak rendszeres idıközönként átadja. 

7. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képezı 
elkülönítetten győjtött hulladék kezelésérıl a Ht. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint 
gondoskodik. 

8. Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a zöldhulladékot 
elkülönítetten győjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága, illetve 
lebontása biztosítható legyen. 

9. A győjtıedénybe helyezett települési hulladék - a Ht. 43. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel - a 
hulladéktermelı tulajdonát képezi addig, amíg az a közszolgáltató birtokába kerül. 

10.Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhetı el, illetve adható át a 
közszolgáltatónak. 
 

V. 
Önkormányzat kötelezettségei 

 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy  
 (1 )a  jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató 

és a Koordináló szerv számára szükséges információkat haladéktalanul megadja.  
(2) elısegíti a közszolgáltatás körébe nem tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 

tevékenységeket, valamint a településen mőködtetett különbözı közszolgáltatások összehangolását 
(3) a közszolgáltatással összefüggı személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az 

Önkormányzat rendeletben határozza meg. 
(4) a jelen szerzıdés megkötését követıen a szerzıdés idıtartama alatt más hulladékszállítóval szerzıdést 

nem köt.  
(5)  az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmények ellenértékét számla ellenében 

negyedévente megfizeti a Koordináló szerv részére. 
(6) a kedvezményben részesített ingatlantulajdonosokkal kapcsolatos adatszolgáltatást folyamatosan 

teljesíti a közszolgáltató felé, aki a közszolgáltatási szerzıdés III. 1. d. pontjában szabályozottak 
szerint teljesíti a kedvezményekre vonatkozó adatszolgáltatást a Koordináló szerv felé.  

 
 

VI. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

 
 (1)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a Ht. szabályai szerint kerül megállapításra.   
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás díja magában foglalja a szállítási naptárban meghatározott napokon 

történı települési hulladék győjtését és elszállítását, ártalmatlanító helyen történı elhelyezését 
(ártalmatlanítás költségeit) a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtést és a begyőjtött újrahasznosítható 
hulladékok elıkezelıhöz vagy hasznosítóhoz szállításának, elıkezelésének a házhoz menı 
lomtalanításnak és a hulladék ártalmatlanításának költségét. 
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(3) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a kötelezıen ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladék 
kezelési szolgáltatás költségei elszámolását, és díját szigorúan el kell különíteni és a költségeket a jelen 
szerzıdésben szabályozott közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni. 

(4) A közszolgáltatás ellenértékét, a közszolgáltatási díjat a hulladékbirtokosok (szennyezı fizet elve) 
fizetik meg a Koordináló szerv részére.  

(6) a) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelölésérıl, 
feladatkörérıl, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek 
részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. 

b) A közszolgáltató hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem 
megfelelı adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által 
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben 
keletkezı díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az 
így keletkezı közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a 
közszolgáltatónak fizetendı esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. 

c) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredı, a Koordináló szerv 
által nem megfelelı adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi 
következményért a közszolgáltatót terheli felelısség. 

d) A Koordináló szerv a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból 
kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés 
meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhetı, hogy az ingatlannal 
összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot 
kérni az illetékes hatóságtól a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.  

e) Az elızı bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
szolgáltatásának megfelelıen korrigálja a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatást legkésıbb az értesítés kézhezvételét követı 8 napon belül.  

f) Az elızı bekezdés szerinti korrekciót követıen - a közszolgáltató eltérı adatszolgáltatása 
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak 
számlázza ki. 

(7) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidın belül ki nem 
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. A kiszámlázott, de a 
hulladékbirtokos által meg nem fizetett díjhátralék behajtására a Ht. 52. §-ában 
meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Ht. 32/A. § (1) bekezdés j) 
pontjában szabályozottak szerint a Koordináló szerv kezeli a kintlévıségeket.  
 

VII. 
A szerzıdés hatálya és megszőnése, a szerzıdésszegés szankciói 

 
1. A jelen egységes szerkezető  szerzıdés 2016. július 1-jén lép hatályba. 
2. A jelen szerzıdést a Felek 2017. december 31-ig terjedı határozott idıre kötik.  
3. Az Önkormányzat a jelen szerzıdést a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenıen akkor 

mondhatja fel, ha a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet 
védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat elıírásait súlyosan 
megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy más hatóság jogerısen megállapította, továbbá a 
szerzıdésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette  
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4. A Közszolgáltató a teljesítés megkezdését követıen a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon 
túlmenıen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést akkor mondhatja fel, ha 

 a.) a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdében meghatározott 
kötelezettségét- a közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti és ezzel a közszolgáltatónak 
kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését, vagy 

 b.) a hulladékgazdálkodási közszolgálati szerzıdés megkötését követıen hatályba lépett jogszabály a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a 
közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerzıdésszerő teljesítése körébe tartozó  
lényeges és jogos érdekeit jelentıs mértékben sérti.  

5. A jelen szerzıdés felmondási ideje 6 hónap és a fent meghatározott eseteken kívül a szerzıdés a 
határozott idı lejárta elıtt nem mondható fel.  

6. Amennyiben a jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, vagy jogszabályba ütközik, és 
ezt bíróság jogerıs határozata megállapítja, úgy a Felek ezt a rendelkezést a vonatkozó rendelkezéssel 
elérni kívánt szerzıdéses cél megvalósítására leginkább alkalmas, érvényes és jogszabályba nem ütközı 
írásbeli rendelkezéssel kötelesek pótolni a határozat jogerıre emelkedését követı 30 napon belül. Ez a 
kötelezettség nem terheli a feleket, ha a bíróság által érvénytelennek nyilvánított szerzıdéses 
rendelkezés nélkül valamelyik fél a szerzıdést nem kötötte volna meg. A szerzıdés esetleges 
módosításáig a Felek a még módosításra nem került szabályozást tekintik irányadónak.    

(7) Ha a 2016. április 1-jén mőködı közszolgáltató megfelelıségi véleménnyel a Ht. által elıírt 
határidıig nem rendelkezik, a települési önkormányzat az elıírt határid ıt követı 30 
napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést 1 hónapos határidıvel 
felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fıvárosi és megyei 
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.   

 
  
 
 

VIII. 
Záró rendelkezések 

 
1) A Felek a jelen szerzıdés teljesítése érdekében egymással kötelesek együttmőködni és a szerzıdés 

rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot hozzájárulást stb. a másik fél 
felkérése esetén haladéktalanul megadni. A szerzıdéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a 
jognyilatkozat írásba foglalása szükséges. 

 
2) A jelen szerzıdés rendelkezéseit érvényesen, csak mindkét fél cégszerő aláírásával ellátott 

megállapodással lehet módosítani. 
 
3) A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései 

az irányadóak. A Felek a Ht. és annak végrehajtása tárgyában megjelent jogszabályok rendelkezéseit 
kötelesek betartani.  

 
4) A Felek a jelen szerzıdésbıl származó jogvitáikat elsısorban békés úton kísérlik meg rendezni. 

Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhetı el, úgy a Felek jelen megállapodásból származó 
bármilyen vitájuk elintézésére a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
5) A jelen szerzıdésbıl a Felek 4 példányt készítettek, melybıl a Feleket cégszerő aláírást követıen 2-2 

példány illeti meg.  



20 
 

 
6) Felek között korábban – 2013. november 23-án, azt módosítóan 2015. december 08-án – megkötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés ezen szerzıdés aláírásával, az aláírás napján 
érvényét veszti.  

 
7)  Felek a jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerzıdést elolvasás és együttes értelmezést 

követıen, mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag aláírták. 
 

8) A jelen szerzıdést aláírók kijelentik, hogy a jelen szerzıdésben foglalt jognyilatkozatuk 
érvényességéhez Lajosmizse Város önkormányzatának Képviselı-testülete …/2016. (…) 
önkormányzati határozatával a hozzájárulását megadta. 
 

 
 
 
Izsák, 2016…………………………………  Lajosmizse, 2016. …………………..………….. 
 
 
 
             

IZSÁK-KOM Kft.     Lajosmizse Város Önkormányzata 
 Rudics Ákos ügyvezetı     Basky András polgármester 
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