
 

  

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  

MÓDOSÍTÁSA 

 

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  KÖZSZOLGÁLTATÁS  ELLÁTÁSÁRA 

 

mely létrejött egyrészről 

 

Nyírábrány Község Önkormányzata 

Székhelye: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. 

Képviselője: Nyíri Béla polgármester 

Számlavezető pénzintézete: Főnix Takarékszövetkezet 

Bankszámlaszáma: 61400014-10005817-00000000 

Adószáma:15728582-2-09 

mint Ellátásért felelős (a továbbiakban: Ellátásért felelős), 
 

másrészről 

 

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Székhely: 4031 Debrecen, István u. 136. 

Képviselője: Varga László ügyvezető  

Számlavezető pénzintézete: UniCredit Bank Hungary Zrt.  

Számlaszáma: 10918001-00000039-19120005 

Adószáma: 24294412-2-09 

Cégjegyzékszám: 09-09-024450 

KÜJ szám: 103119791 

KTJ – azonosító: 100284851 

Statisztikai számjel: 24294412-3811-113-09 

mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató), együttes említésük esetén a továbbiakban: 

Szerződő Felek 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Szerződő Felek megállapítják, hogy 2015.12.30. napján a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény (a továbbiakban: Ht.) 33. §-a és 34. §-a, valamint a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontja szerinti 

in-house szerződést kötöttek egymással a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Nyírábrány 

település közigazgatási határain belül történő ellátására (a továbbiakban: Közszolgáltatási 

szerződés).  

 

2.) A 2016. április hó 1. napjával módosított Ht. alapján az állami hulladékgazdálkodási 

közfeladatok ellátását koordináló szervezet került felállításra, melynek feladatait 2016. április 1. 

napjától a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: 

Koordináló szerv) látja el.  

 

Szerződő Felek annak érdekében, hogy a jogszabályváltozásnak eleget tegyenek, az 1. pontban 

megjelölt Közszolgáltatási szerződés tartalmát a jelen okiratban foglaltak szerint módosítják. 

 

3.) Szerződő Felek a „1. Előzmények” pont harmadik és negyedik bekezdését az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

„A Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján a törvényt nem kell alkalmazni az 5. § (1) 

bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet – jelen esetben az Ellátásért felelős – olyan 

jogi személlyel – jelen esetben a Közszolgáltató – kötött szerződésére, amely felett az 

ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt 

gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai 

meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint 

amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 



80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont 

szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik. 

 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a fentebb hivatkozott jogszabályi feltételeknek megfelelnek, 

erre tekintettel a Ht. 33. és 34. §-ai alapján a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontja szerinti, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására irányuló in-house szerződés megkötésében 

állapodnak meg az alábbiak szerint: (…)” 

 

4.) Szerződő Felek a „2. A szerződés tárgya” pont első és második bekezdését az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

„2. A szerződés tárgya 

 

Az Ellátásért felelős megrendeli, a Közszolgáltató elvállalja Nyírábrány település közigazgatási 

határain belül (a továbbiakban közszolgáltatási terület)  

 a települési hulladék rendszeres gyűjtésével, átvételével, elszállításával, ártalmatlanításával, 

kezelésével, továbbá lomtalanítás szervezésével kapcsolatos feladatok (zsákok biztosítása, a 

Közszolgáltató székhelyén ügyfélszolgálati tevékenység, hatósági kapcsolattartás, 

tanúsítások és dokumentációik fenntartása) teljes körű ellátását,   

 megvalósítja a szelektív hulladékgyűjtési rendszert a következőképpen: 

o  lakossági háztól történő elkülönített (szelektív) zsákos hulladékgyűjtést vezetett be 

2015.05.01-től havonkénti egyszeri ürítési gyakorisággal,  

o üzemelteti a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket a zöld színű „üveges” konténerek 

igénybevételével, kéthetenkénti egyszeri ürítési gyakorisággal. 

 

A Közszolgáltató jogerős hulladékgazdálkodási engedélyei, a Ht. és végrehajtási rendeletei, 

valamint Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladék gyűjtéséről, elszállításáról szóló 14/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) rendelkezései alapján végzi tevékenységét.” 

 

5.) A Közszolgáltatási szerződés 3.10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„3.10. A Közszolgáltató biztosítja, hogy a számára jogszabályokban előírt követelményeknek és 

határidőknek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályának ideje alatt 

folyamatosan megfelel.” 

 

6.) A Közszolgáltatási szerződés 3.15. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„3.15. A Közszolgáltató a hulladék szállítását a Rendeletben meghatározott gyakorisággal végzi. 

Amennyiben az ütemezett szállítás valamilyen okból kimarad, úgy azt a rákövetkező napon soron 

kívül pótolni kell. A Szerződő Felek a kimaradás tényét jegyzőkönyvben rögzítik.” 

 

7.) A Közszolgáltatási szerződés 3.16. pontja törlésre kerül, helyette új 3.16. pont kerül 

elfogadásra: 

 

„3.16. A Közszolgáltató vagy a Közszolgáltató és az Ellátásért felelős feladata a rendeltetésszerűen 

használt gyűjtőedények folyamatos karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről való 

gondoskodás.” 

 

8.) A Közszolgáltatási szerződés 5. pontja és annak címe az alábbiak szerint módosul: 

 

,,5. A közszolgáltatási díj beszedése, a szolgáltatási díj megfizetése 

 

5.1. Az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla 

ellenében – köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni. A számlázás és a beszedés a Közszolgáltató 



adatszolgáltatása alapján Koordináló szerv feladata. 

5.2. A Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatai 

ellátásáért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által 

meghatározott szolgáltatási díjat fizet.  

5.3. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.” 

 

9.) A Közszolgáltatási szerződés 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„6.1. 2015. január 01. napjától a Ht. 47/A. § (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának 

figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A közszolgáltatási díjat a Koordináló 

szerv szedi be.” 

 

10.) A Közszolgáltatási szerződés 6.2. pontja első bekezdésének utolsó előtti mondata az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„A Közszolgáltató – az Ellátásért felelős jelen okirat aláírásával vállalt kötelezettségvállalására 

tekintettel – igényelheti a közszolgáltatás bevétellel nem fedezett része költségeinek a megtérítését.” 

 

11.) A Közszolgáltatási szerződés 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„11. A szerződés időtartama 
 

Jelen közszolgáltatási szerződés határozott időtartamra, 2016.01.01. – 2017.12.31. napjáig jön 

létre.” 

 

12.) A Közszolgáltatási szerződés 13.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„13.1. Az Ellátásért felelős jogosult felmondani a szerződést a Polgári Törvénykönyvben (a 

továbbiakban: Ptk.) meghatározott felmondási okokon túlmenően a Ht. 37. § (1) bekezdésében 

foglaltak megvalósulása esetén, ez esetben a felmondási idő hat hónap. A Kbt. 9. § (1) bekezdés 

i) pontjában rögzített feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állniuk. 

Amennyiben az említett feltételek már nem állnak fenn, az Ellátásért felelős a szerződést jogosult 

és köteles felmondani.” 

 

13.) A Közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 

 

14.) Az Ellátásért felelős képviselője a jelen szerződés módosítást a …/2016. (VII. 14.) számú 

képviselő-testületi határozat alapján jogosult megkötni. 

 

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Közszolgáltatót, 2 példány az 

Ellátásért felelőst illeti. 

 

Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták, az a Közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

Nyírábrány,……………………..     Debrecen, ……………………………. 

 

 

......................................  ...................................... 

Ellátásért felelős  Közszolgáltató 

képviseli: Nyíri Béla polgármester  képviseli: Varga László ügyvezető 


