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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 92/B. § (2) bekezdése 
alapján 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.  
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 tárgyra vonatkozó szakaszai: 
4. § (3) A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B §(2) 
bekezdés szerinti megfelelősségét vizsgálja. 
(4)Az ellátásért felelős (települési önkormányzat) a közszolgáltatási szerződést annak megkötését, 
vagy módosítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton megküldi 
a Koordináló szerv részére.  
(5) bekezdés alapján a koordináló szerv a közszolgáltatási szerződés beérkeztét követő 15 napon 
belül megvizsgálja, hogy az tartalmazza-e 

a) a Koordináló szervre vonatkozó közszolgáltatási díjbeszedést, 
b) a Koordináló szervre vonatkozó kintlévőség-kezelést, valamint 
c) közszolgáltató részére a szolgáltatási díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket a 

jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő tartalommal 
 

A Kormányrendelet 25. § (1) bekezdése előírja, hogy a szolgáltatási díj első alkalommal történő 
kifizetésének feltétele a Ht. 92/B § (2) bekezdés szerint módosított közszolgáltatási szerződés 
megküldése.  
 
A közszolgáltatási szerződés VI. pontja határozza meg a közszolgáltatásért fizetendő díjat, 
mely szerint a közszolgáltató a közszolgáltatási díjat a Ht. 47. §- ában, valamint a 91. §-ában 
foglalt kötelező előírások szerint alkalmazhatja.  
 
Javaslom, hogy a szerződés VI. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen:  
 
 
 
VI. Szolgáltatási díj, díjbeszedés, kintlévőség-kezelés 
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1. A Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a 
közszolgáltatónak szolgáltatási díjat fizet. 

2. A Koordináló szerv beszedi a közszolgáltatási díjat, és kezeli a közszolgáltatás keretében 
keletkező kintlévőséget. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.   
 
Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 92/B § (2) bekezdése alapján Békés Város Önkormányzata (5630 
Békés, Petőfi u. 2. képviseli: Izsó Gábor polgármester) és a BKSZ Plusz Nonprofit Kft 
(5630 Békés, Verseny u 4. képviseli: Ilyés Péter ügyvezető) között 2014. szeptember 1. 
napján létrejött közszolgáltatási szerződés VI. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

„VI. Szolgáltatási díj, díjbeszedés, kintlévőség-kezelés 
1. A Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a 

közszolgáltatónak szolgáltatási díjat fizet. 
2. A Koordináló szerv beszedi a közszolgáltatási díjat, és kezeli a közszolgáltatás 

keretében keletkező kintlévőséget.” 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a szerződés aláírására és 
a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határid ő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2016. június 20. 

Izsó Gábor 
polgármester 

 .....................................  
Jogi ellenjegyző 

 .....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















