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Tisztelt Képviselő-testület! 

 Békés Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft-vel 2012. október 1 - 2017. szeptember 30. időtartamra. A szerződés 

alapján a Kft. többek között vállalta a keletkezett települési szilárd hulladék, valamint a lakossági 

veszélyes hulladék gyűjtését, begyűjtését, elszállítását, tárolását, kezelését, valamint annak hasznosítását 

és ártalmatlanítását. A társaság hulladékgyűjtési, szállítási díjon felül hulladékártalmatlanítási díjat is 

jogosult érvényesíteni. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 

2013. január 1-jétől bevezeti a hulladéklerakási járulékot, melynek mértéke települési hulladékra 

vonatkozóan 2013-ban 3.000,- Ft/to, 2014-ben 6.000,- Ft/to, 2015-ben 9.000,- Ft/to és 2016-ban 12.000,- 

Ft/to. 

 A hulladéklerakási járulékot a hulladéklerakó üzemeltetőjének, illetve az ártalmatlanítási művelet 

végzőjének kell negyedévente az illetékes környezetvédelmi hatóság számlájára megfizetni.  

 A Törvény 91. §- ában kimondja, hogy a közszolgáltató az illetékes miniszternek a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét 

tartalmazó rendelete hatálybalépéséig a közszolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz 

képest legfeljebb 4,2 %-al megemelt díjat alkalmazhat a 2013-as évre vonatkozóan. Ha a települési 

önkormányzat képviselő-testülete a 2012. december 31-én hatályos települési önkormányzati rendelet 

szerint díjat nem alkalmazott, a közszolgáltató a díjat a 2012. december 31-én érvényes közszolgáltatóval 

kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott díjhoz képest alkalmazhatja. 

 A hulladéklerakási járulék éves mértéke 2013-ban Békés városban 4.500 to hulladékot feltételezve 

várhatóan 13.5 millió forint lesz. Ezért javaslom a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel kötött 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kiegészítését a hulladéklerakási járulék 

továbbszámlázási lehetőségével. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft-vel 2012. szeptember 28-án megkötött Közszolgáltatási Szerződés 

módosításának aláírására. A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. december 4. 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

Mely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata  (5630 Békés, Petőfi u. 2., adószám: 15725060-

2-04, bankszámlaszám: 11998707-04606811, képviseli: Izsó Gábor polgármester) a továbbiakban: 

Önkormányzat 

Másrészről Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. (5630 Békés Szarvasi út 64/1., adószám:23976807-

2-04, bankszámlaszám: 10402025-50526668-56651014, képviseli: Ilyés Péter ügyvezető) a továbbiakban: 

Hulladékkezelő között az alulírott helyen, időben az alábbi feltételek szerint: 

Felek rögzítik, hogy közöttük 2012. szeptember 28. napján kelt Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.  

 

1. A megállapodás VII. 3. ) c) pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik: 

 

„c) Hulladékkezelő a gyűjtési és szállítási díjon felül a megfizetett hulladéklerakási járulékot, 

valamint hulladékártalmatlanítási díjat is jogosult érvényesíteni a lerakó telep által fogadott 

áron.” 

2. Jelen módosítás a szerződés aláírása napján lép hatályba. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés egyéb részei változatlanul maradnak.  

 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2012. (XII. 12.) számú határozatával jelen 

módosítást jóváhagyta és felhatalmazta polgármesterét a megállapodást módosító okirat aláírására. 

 

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

5. Jelen szerződés módosító okiratot a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá, 6 egymással teljesen megegyező eredeti példányban. 

 

Békés, 2012. december 13. 

 

 

                 ……………………………….     ………………………………. 

                      Izsó Gábor         Ilyés Péter   

                             polgármester    ügyvezető   

 

 

 

 

                    ……………………………….   ………………………………. 

 

                              Jogi ellenjegyző   Gazdasági ellenjegyző 

 

 

 


