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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. december 22-én hozott
határozata értelmében a lakossági kommi.mális hulladék begyűjtését és szállítását 2015. január
1-től változatlanul a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el.

A települési hulladékgazdálkodásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 15/2014.(IV.01.)
önkormányzati rendelet közszolgáltatási díj fizetésére vonatkozó rendelkezései 2015. január
1. nappal hatályba léptek, ennél fogva a szabályozás értelmében az ingatlanhasználó
közvetlenül a Közszolgáltató részére fizet díjat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáért.

Mezőberény Város Önkormányzata és a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. között
jelenleg hatályban levő szerződés nem tartalmaz rendelkezést a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás finanszírozására,, a közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozóan.

Nevezett hiányosságok pótlására elkészült a szerződés módosítása, mely többek között
ingatlanhasználókkal kapcsolatos adatkezelést is tartalmaz, amihez azonban módosítani
szükséges a települési hulladékgazdálkodásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló
15/2014.(IV.O1.) önkormányzati rendeletet is (a rendelet nem tartalmazza a
szerződésmódosításban szereplő adatok teljes körét).



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után fogadja el a

csatolt rendelet-tervezetet, valamint az alábbi határozati javaslatot:

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét

képező, Mezőberény város Önkormányzata és a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit

Kft. (5746, Kimágota, Rákóczi Út 9,, képviselő: Bondár Lajos ügyvezető) között fennálló

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést módosító szerződéstervezetet, egyúttal

felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2015. január 13.

Gulyasne dr. Sah Henrietta
aljegyző



Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
módosítás

amely létrejött egyrészről

Név: Mezőberény Város Önkormányzata
Cím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Adószám: 15725390-2-04
KSH azonosító (statisztikai számjel): 15725390-8411-321-04
Bankszámlaszám: 10402142-49564948-48571008
Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Képviseli: Siklósi István polgármester

mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

Teljes név: Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Békés-Manifest Kft
Székhely: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9
Cégjegyzékszám: 04-09-009 182
KSH azonosító (statisztikai számjel): 21492587-3811-572-04
KÜJ azonosító: 100 416 668
KTJ azonosító:
Adószám: 21492587-2-04
Bankszámlaszám: IBAN (HU2O) 11733003-20119739-00000000
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Rt.
Képviseli: Bondár Lajos ügyvezető

mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződő felek jelen megállapodásuk előzményeként rögzítik, hogy 2014. január 2.

napján közszolgáltatási szerződést kötöttek, mely alapján a közszolgáltató

Mezőberény Város belterületén végzendő települési szilárd hulladék begyűjtésével,

szállításával és a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatási feladatok

elvégzését vállalta. A szerződő felek között a jogviszony 2014. január 1. napjától

2015. december 31. napjáig jött létre.

2. A felek figyelemmel az időközi jogszabály-változásokra, a hatályban lévő, az 1.

pontban hivatkozott szerződésük 6. és 7. pontját, a szerződés többi pontjának

változatlanul hagyása mellett, 2015. január 01. napjával közös megegyezéssel

módosítják a következők szerint:



„6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában az Önkormányzat közvetlenül nem
vesz részt a közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból kell finanszírozni.

A Közszolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti meg,
melyet a közszolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybevételére kötelezettől közvetlenül
jogosult beszedni (hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj).

A megrendelő vállalja, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatás teljes körű ellátása érdekében
a közszolgáltató rendelkezésre bocsátja a közszolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybevételre
kötelezett ingatlanhasználók természetes személyi azonosítóit (név, lakcím, születési idő,
anyja neve), Ezen adatok használatát a vonatkozó helyi rendeletében szabályozza.

A közszolgáltató a rendelkezésére bocsájtott adatokat kifejezetten csak a közszolgáltatás teljes
körű ellátása érdekében használhatja fel,

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírása,
valamint a díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei

A Közszolgáltató három havonta utólag, az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló
törvény, számviteli törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok előírásainak
figyelembevételével boösátja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó számlát
a közszolgáltatást igénybevevők felé.”

Kelt: Mezőberény, 2014. december.....

Közszolgáltató képviselője Megrendelő képviselője

Ellenjegyezte:



Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
./2015.( ) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló
15/2014.(IV.O1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44/C. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében elj árva a következőket rendeli el:

1 .

A települési hulladékgazdálkodásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 15/201 4.(IV.0 1.)
önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Közszolgáltató a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó közhiteles nyilvántartás
szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószárnát, a természetes
személy ingatlanhasználó személyes adatai közül a családi és utónevét,
lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, születési idejét és anyja nevét jogosult
kezelni, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvényi rendelkezések figyelembevételével.”

2.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hátályát veszti.

Mezőberény, 2015

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző




