JEGYZŐKÖNYV
amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. június 28-án
soros nyílt testületi üléséről.

tartott

Jelen vannak: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Takács Zoltán, Vígh József, Mucsi Zsanett, Jakab Tiborné képviselők
dr. Barna Angéla jegyző
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy
mindenki jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mucsi Zsanettet
és Vígh Józsefet javasolta.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, s 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:
Szavazásban résztvevők száma: 5fő
54/2016.(06.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 28-ai nyílt ülésről
készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Mucsi Zsanett és Vígh József képviselőket választotta
meg.
Határidő: azonnal
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi
pontokat, melyeket változtatás nélkül javasolt elfogadásra.
Egyéb kiegészítés a napirendekhez nem érkezett, a javaslatot támogatta a testület, így 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Szavazásban résztvevők száma: 5 fő
55/2016.(06.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
Kövegy község önkormányzat képviselő-testülete a 2016. június 28-ai
alábbiak szerint fogadja el:

ülés napirendjét az

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri szóbeli tájékoztató
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
2. A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
(írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
3. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulással feladat-ellátási szerződés megkötése (írásos előterjesztés)

Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
4. Rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 10/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
5. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási szolgáltatási Rendszer
által nyújtott 2015. évi szolgáltatásáról szól szakmai beszámoló (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
6. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/1999.(IV.1.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
7. Egyebek
A nyílt ülést követően zárt ülés megtartására kerül sor.
1. Polgármesteri szóbeli tájékoztató
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester röviden beszámolt az előző ülés óta eltelt
időszakban folytatott tevékenységéről:
- az előkészített pályázatok benyújtásra kerültek, egy kivétellel, mivel annak a beadási
határideje még nem telt el és még nincs meg hozzá minden szükséges anyag. Ez a
TOP pályázat.
- a Kövegyi Kirendeltséghez felvételre került egy négy órás pénztáros, mivel a székhely
település létszámhiány miatt nem tudta megoldani a pénztárosi feladatokat Kövegyen
- A mérlegképes könyvelői álláshely folyamatos hirdetés alatt van, sajnos egyenlőre
nincs rá jelentkező
- a közmunkások teszik a dolgukat, de nagyon lassan haladnak. Nőtt a mezőgazdasági
terület, viszont nincs már ember, akit fel lehetne venni. Jelenleg is 2 fő hiányzik.
Brigádvezetőnek visszateszi Bíró Juliannát.
- A járda készítés folyamatban van, viszont kéri, hogy a testület közösen döntse el, hogy
hol kezdjék a munkát
A képviselő testület tagjai röviden megvitatták a személyhiányt, valamint megállapodtak
abban, hogy a következő héten megnézik, hogy hol kezdjék a járdák felújítását.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Galgóczkiné Krobák Mária polgármester kérte
beszámolójának elfogadását.

Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
meghozta az alábbi határozatot:
56/2016.(06.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri beszámoló elfogadása
Kövegy Község Képviselő-testülete Galgóczkiné Krobák Mária polgármester előző ülés óta
eltelt időszakról szóló beszámolóját elfogadta.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester javasolta, hogy a következő három napirendet
egyben tárgyalja meg a testület, mivel összefüggenek.
Ezzel a javaslattal a testület egyetértett.
2/ A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása, A DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulással feladat-ellátási szerződés megkötése, Rendelet-tervezet a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2015.(VI.24.)
önkormányzati rendelet módosítására (írásos előterjesztések) Előadó: Galgóczkiné
Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Elmondta, hogy a jelenlegi állapot szerint érvényes
szerződése van az önkormányzatnak a Településtisztasági Kft-vel. Ugyanakkor az
önkormányzat tagja a DAREH társulásnak is, amelyben a szemétszállítás együttes ellátásáról
lesz szó. Június 30-val a jelenleg érvényes szerződésből törölni kell a díj megállapítási
jogkört, valamint a kintlévőség kezelést, mivel a hatályos törvény szerint az ármegállapítás a
Magyar Energetikai Hivatal javaslata alapján a miniszter hatáskörébe tartozik. A DAREH
társulás pedig feladat-ellátási szerződés megkötését kezdeményezi, amely azonban csak akkor
lép hatályba, ha a jelenlegi közszolgáltató nem tud majd szolgáltatni október 1-je után.
Megítélése szerint kissé kaotikus állapotok vannak jelenleg a hulladékszállítás körül, de
ahhoz, hogy a törvényi előírásokat betartsa az önkormányzat, szükség van az előterjesztések
szerinti határozatok meghozatalára, valamint a rendelet módosítására. Kérte a véleményeket.
Mivel nem merült fel kérdés, észrevétel, javasolta elfogadásra a jelenlegi hulladékszállítási
közszolgáltatóval meglévő szerződés módosításának elfogadását, ehhez kapcsolódóan a
hulladékszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadását, valamint a DAREH feladatellátási szerződés elfogadását. A két határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet
külön-külön tette fel szavazásra, melyeket a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbiak szerint fogadott el:

57/2016.(06.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy:
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

Kft-vel

megkötött

Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés előterjesztéshez csatolt – jelen határozat mellékletét képező - módosítását
jóváhagyja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
módosításának aláírására.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: polgármester
1. melléklet az 57/2016.(06.28.) képviselő-testületi határozathoz
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
módosítása
Egyrészről Kövegy Község Önkormányzata (6911 Királyhegyes, Jókai u. 38., képviseli:
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester) mint megrendelő – a továbbiakban Megrendelő,
másrészről Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda
sor 1., képviseli: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató, KÜJ: 100172177 KTJ:
102102654 KSH azonosító: 110900074-3811-113), mint közszolgáltató – a továbbiakban
Közszolgáltató
az általuk 2015. június 26. napján aláírt közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel az
alábbiak szerint módosítják:

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
LÉP:

1.) A

4.

PONTJA HELYÉBE A KÖVETKEZŐ RENDELKEZÉS

4. Közszolgáltatási díj, fizetési feltételek
A 2012. évi CLXXXV tv. (Hulladéktörvény) rendelkezései alapján a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter
rendeletben állapítja meg. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításakor
rendelkezni kell arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megállapító rendelet
mikor lép hatályba.
- A Ht. 32/A §. (1) bekezdésében előírt feladatokat (2) bekezdés szerinti Koordináló szerv
látja el.
- A közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített
feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
- 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes
közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv

gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló
szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből
eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
- A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2)
bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.
- A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.)
Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
- A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a
nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv
által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben
keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így
keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a
közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
- A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által
nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi
következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
- A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető,
hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1)
bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása
érdekében.
- Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1)
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
- Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
- A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.
- A 69/2016 (III. 31.) Korm. rendelet 21. §. előírásai alapján az Önkormányzat a szolgáltatási
díj fizetéséhez szükséges teljesítés igazolást Közszolgáltatónak kiállítja, úgy hogy azt a
rendszeres adatszolgáltatásához Közszolgáltató az előírt határidőig csatolni tudja.
Az ingatlantulajdonos kérésére történő szüneteltetés feltételeit az Önkormányzat helyi
rendeletében szabályozza.
A felek a nyugdíjas kedvezményt nem tekintik üzletpolitikai kedvezménynek tekintettel a
64/2008. (III.28.) Korm. rendelet települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 3.§(5) bekezdésére. Ennek értelmében
Megrendelő köteles megtéríteni a Koordináló szerv részére a kedvezményhez kapcsolódó
felmerült költségeket. A lakosság részére bárminemű díjkedvezményt a Koordináló szerv csak
abban az esetben érvényesít, amennyiben a díjkedvezménynek megfelelő összeget az
önkormányzat a Koordináló szervnek megtéríti.

2.) A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 5. PONTJA AZ ALÁBBIAKKAL EGÉSZÜL KI:

A közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és
meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése különös, tekintettel a 69/2016 (III.31)
korm. rendeletben előírtakra.

3.) A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 6. PONTJA AZ ALÁBBIAKKAL EGÉSZÜL KI:
A 69/2016 (III.31) korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
4.) A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 9. PONTJA AZ ALÁBBIAKKAL EGÉSZÜL KI:
A 2016. április 1-jén működő közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti
megfelelőségi véleményt 2016. október 1.-jéig szerzi be. Ha a 2016. április 1-jén működő
közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel ezen határidőig nem rendelkezik, a települési
önkormányzat (megrendelő) 2016. október 1.-jét követő 30 napon belül a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja.
A közszolgáltatási szerződés módosítással nem érintett pontjait a felek változatlan formában
és tartalommal fenntartják.
Jelen szerződésmódosítás a fentiekben említett közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan
részét képezi. A közszolgáltatási szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes.
Jelen közszolgáltatási szerződés módosítást Kövegy Község Képviselő-testülete a
………./2016.(…………...) sz. határozatával jóváhagyta.
Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződés módosítását annak elolvasása és értelmezése
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Jelen szerződés 4 példányban készült és az aláírás napján lép hatályba.
Kövegy, 2016………………………….. napján

Kövegy Község Önkormányzata
Megrendelő

Csongrád
Megyei
Nonprofit Kft.
Közszolgáltató

Településtisztasági

58/2016.(06.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulással feladat-ellátási szerződés megkötése
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1. a határozat mellékletét képező tartalommal önkormányzati hulladék-gazdálkodási
közfeladatok ellátása tárgyában feladat-ellátási szerződést kíván kötni a DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulással,
2. felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: 2016. június 30.
1. melléklet az 58/2016.(06.28.) képviselő-testületi határozathoz
Feladat-ellátási szerződés
Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyában
amely létrejött egyrészről a Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 46., törzskönyvi azonosító: 583385, adószám: 15583381-2-04), képviseli: Dávid Zoltán elnök,
mint feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó),
másrészről ……………………………….. Önkormányzat (székhely………………………..,
törzsszám:
…………………………..,
adószám:
……………………)
képviseli:
………………………. polgármester, mint Feladatot átadó (a továbbiakban: Önkormányzat)
- Feladatellátó és Önkormányzat együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek – között az
alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
A Feladatellátó a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt keretében egy a
fenntartható fejlődés szempontjának megfelelő hulladékgazdálkodási rendszert hozott létre.
A Feladatellátó a hivatkozott pályázat támogatási szerződésében vállalta a
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetését 5 év időtartamra, melynek biztosítására
megalapította a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-t.
A 2015. évi CCXXI. törvény 2015. december 23-i hatálybalépéssel módosította a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.), és újraszabályozta az állam és az
önkormányzatok hulladékgazdálkodási közfeladatát.
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 (a továbbiakban: Korm.rendelet)
létrehozta a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Koordináló szerv).

A hatályos jogszabályok alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység kizárólag
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.
törvény alapján megszerzett minősítési engedély (a továbbiakban: minősítési engedély) és a
Koordináló szerv Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménye (a
továbbiakban: megfelelőségi vélemény) birtokában végezhető.
1. A szerződés tárgya:
1.1. Az Önkormányzat a jelen - …………..… határozatában elfogadott – szerződés
keretében megbízza a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjában kötelező önkormányzati
feladatként meghatározott, a Ht. és a végrehajtására kiadott jogszabályok szerinti
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával – a Ht. 35. § (1) bekezdése szerinti
rendeletalkotási kötelezettség kivételével - a Feladatellátót, így különösen az alábbiak
Önkormányzat nevében és érdekében való gyakorlásával:
1.1.1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása (Ht. 2. § (1) bekezdés 27a.
pont és Ht. 33. §)
1.1.2. a közszolgáltatási szerződés megkötése (Ht. 2. § (1) bekezdés 27a. pont és Ht. 33.
§)
1.1.3. a közszolgáltatási szerződés felmondásának joga és kötelezettsége (Ht. 37. §, és a
Ht. 2016. április 1. napjától hatályos 92/B. § (4) bekezdése)
1.1.4. a közszolgáltatási szerződés felmondása esetén intézkedés a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásának biztosításáról (Ht. 37. § (3) bekezdés)
1.1.5. közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a szerződés megszűnésétől az új
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
hatályba
lépéséig
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról történő gondoskodás (Ht. 37. § (4)
bekezdés).
1.2. A Feladatellátó a …/2016. (……)TGy. határozatban döntött a jelen szerződés szerinti
tartalmú szerződés megkötéséről a tagtelepülései – így az Önkormányzat – feladatellátási
szerződés elfogadására irányuló szándéka esetén.
1.3. A Feladatellátó vállalja, hogy az 1.1. pont szerinti feladatellátást a kizárólagos
tulajdonában álló DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel (a továbbiakban:
Közszolgáltató) kötött Közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja, melynek
mindenkori hatályos szövege a jelen szerződés mellékletét képezi.
1.4. Feladatellátó kijelenti, hogy a feladatellátásra vonatkozó jogszabályi, és szakmai
előírásokat ismeri.
2. Feladatellátás ellenértéke
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Feladatellátónak a feladatellátás megszervezése, illetve a
Feladatellátó által kijelölt Közszolgáltatónak a feladat elvégzése során - a Ht. 47/A-47/B.,
valamint a Korm.rendelet 10-11. §-ában meghatározottak szerinti - szolgáltatási díjban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül.
3. A szerződés hatálya:
3.1. Jelen szerződés - a Mötv. 12. § (2) bekezdésére is figyelemmel - 2016. november 01.
napján lép hatályba abban az esetben, ha az alábbi két konjunktív feltétel fennáll:
3.1.1. a Közszolgáltató 2016. október 01. napján rendelkezik a közfeladat ellátásához
szükséges engedélyekkel és megfelelőségi véleménnyel, és

3.1.2. az Önkormányzat jelen szerződés aláírásának napján hatályos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése szerinti, vagy a szolgáltatás ellátására
kijelölt közszolgáltatója, 2016. október 01. napjáig nem rendelkezik minden, a
feladatellátáshoz szükséges engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel.
3.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben az Önkormányzat jelenlegi
közszolgáltatója 2016. október 01. napján rendelkezik a szükséges engedélyekkel és
megfelelőségi véleménnyel, a jelen szerződés nem lép hatályba, tekintettel arra, hogy a Ht.
34. § (2) bekezdése alapján „a települési önkormányzat az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására csak 1 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést köthet”.
3.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a 3.1.1. és a 3.1.2. pontokban rögzített
feltételek egyike sem teljesül, azaz Önkormányzatnak sem a jelenlegi közszolgáltatója/a
szolgáltatás ellátására kijelölt közszolgáltatója, sem a Feladatellátó Közszolgáltatója nem
rendelkezik 2016. október 01. napján a szükséges a feladatellátáshoz szükséges engedéllyel
és megfelelőségi véleménnyel, akkor a jelen szerződés a Közszolgáltató megfelelőségi
véleményének kiadása napján lép hatályba.
3.4. A szerződés 4.1-4.3. pontjai, valamint a 4.8-4.9. és a 4.11-4.13. pontjai – a 3.1. és 3.3.
pontban meghatározottaktól eltérően - aláírásának napjától hatályosak.
3.5. Szerződő Felek a szerződést határozatlan időtartamra kötik.
4. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei
4.1. Szerződő Felek a jelen szerződés 3.1. pontban meghatározott hatálybalépése
érdekében kötelesek a Közszolgáltatónak minden segítséget megadni ahhoz, hogy a
minősítési engedélyt és a megfelelőségi véleményt a Ht. 92/B. § (3) bekezdésében
meghatározott határidőig megszerezze.
4.2. Feladatellátó köteles az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni arról, hogy a
Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges minősítési engedélyt
és a megfelelőségi véleményt megszerezte.
4.3. Az Önkormányzat legkésőbb 2016. október 01. napján köteles tájékoztatni a
Feladatellátót, ha a jelenlegi közszolgáltatója, vagy a szolgáltatás ellátására kijelölt
szolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges
minősítési engedélyt és a megfelelőségi véleményt megszerezte, és így a jelen szerződés a
3.2. pontban meghatározott lehetetlenülés miatt nem lép hatályba.
4.4. Feladatellátó a jelen szerződés hatálybalépését követően köteles:
4.4.1. az 1.1. pontban meghatározott feladat mindenkor hatályos jogszabályok szerint
ellátásáról gondoskodni.
4.4.2. teljesíteni az Országos Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Tervben
(OHKT) a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan megfogalmazott
minimum követelményeket.
4.4.3. a szükséges intézkedések megtételére a szerződés 4.6 pontjában foglaltak szerint
abban az esetben, ha az OHKT követelményeinek teljesítése a rendszer fejlesztése révén
valósítható meg.

4.5. Feladatellátó köteles az általa kijelölt Közszolgáltató 4.4. ponttól eltérő
közszolgáltatási tevékenysége esetén a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
4.4. Feladatellátó köteles az Önkormányzatot évente egy alkalommal, a tárgyévet követő
év május 31. napjáig tájékoztatni a feladatellátásról.
4.5. Feladatellátó köteles teljesíteni az illetékes szervek részére a feladatellátással
kapcsolatos adatszolgáltatásokat, különös tekintettel a Korm.rendelet 4. és 22. §-aiban
meghatározottakra.
4.6. Feladatellátó jogosult kezdeményezni a Korm.rendelet 5. §-ában meghatározott
hulladékgazdálkodási rendszerelem fejlesztésének megfelelőségét a Korm.rendelet 6. §ban meghatározott eljárás szerint a Korm.rendelet 1. melléklete szerinti kérelem
benyújtásával.
4.7. Feladatellátó jogosult gyakorolni az Önkormányzat nevében azokat a jogokat – az 1.1.
pontban meghatározottakon kívül is -, amelyeket a Ht., illetve a hulladékgazdálkodási
törvény az „ellátásért felelős”, illetve a „települési önkormányzat” részére meghatároz.
4.8. Az Önkormányzat köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a jelen szerződés
a 3.1 pontban meghatározott időpontban hatályba lépjen, különös tekintettel az alábbiakat
köteles elvégezni:
4.8.1. a 3.1.2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezése esetén a Ht. 92/B. (4)
bekezdése alapján köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó
közszolgáltatójával fennálló szerződését 1 hónapos felmondási idővel felmondani,
4.8.2. a hulladékgazdálkodás rendjét és módját szabályozó önkormányzati rendeletét
úgy módosítani, hogy a Feladatellátó által kijelölt Közszolgáltatót jelöli meg
közszolgáltatóként a jelen szerződés alapján.
4.9. Az Önkormányzat köteles a jelen szerződés hatályba lépéséig fennálló közszolgáltatási
szerződésével kapcsolatos adatszolgáltatásokat az illetékes szerveknek megadni.
4.10. Az Önkormányzat köteles a feladatellátás ideje alatt biztosítani, hogy a
hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelete a jelen feladatellátási szerződésben, valamint
a Feladatellátó közszolgáltatási szerződésében meghatározottaknak megfeleljen.
4.11. Szerződő Felek kötelesek egymással szemben a jóhiszeműség és tisztessége elve
szerint eljárni a jelen szerződés megkötését követően.
4.12. Szerződő Felek kötelesek a jelen szerződés megkötését követően folyamatosan
együttműködni.
4.13. Szerződő Felek kötelesek egymást a jelen szerződés teljesítését akadályozó
körülményekről haladéktalanul értesíteni.
5. Szerződés felmondása
5.1. Szerződő Felek bármelyike jogosult a másik Szerződő Félhez igazolható módon
(ajánlott, tértivevényes levél) megküldött írásbeli rendes felmondással december 31.-i

határnappal a szerződést megszüntetni. úgy, hogy a felmondási idő minimálisan a
felmondás kézhezvételétől számított hat hónap.
5.2. Bármelyik Szerződő Fél jogosult a másik Szerződő Fél súlyos szerződésszegése esetén
igazolható módon (ajánlott, tértivevényes levél) megküldött írásbeli, indokolt rendkívüli
felmondással a szerződést megszüntetni. A felmondási idő a felmondás kézhezvételétől
számított hat hónap.
5.2.1. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényben szereplő, súlyos szerződésszegésnek minősülő tényállásokon túlmenően
a Szerződő Felek jelen szerződés 4. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei fejezetében
meghatározott kötelezettségek megszegése, ha a mulasztás, hibák kijavítását kérő
egyszeri írásbeli felszólításban kitűzött határidő a szerződéssértő Fél megfelelő
intézkedéseinek foganatosítása nélkül letelt.
5.2.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül ezen felül a Ht.-ben és a végrehajtására
kiadott jogszabályokban meghatározott, jelen szerződés alapján átengedett
kötelezettségek teljesítésének tartós elmulasztása és azok egyszeri írásbeli felszólítást
követő nem teljesítése, ha a mulasztás, hibák kijavítását kérő egyszeri írásbeli
felszólításban kitűzött határidő a szerződéssértő Fél megfelelő intézkedéseinek
foganatosítása nélkül letelt.
6. Egyéb rendelkezések
6.1. Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos
magyar jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak – különös tekintettel a Ht. és a
hulladékgazdálkodási tárgyú mindenkor hatályos egyéb jogszabályokra és az Mötv-re.
Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás után, értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben egybehangzót, jóváhagyólag írják alá.
Orosháza, 2016. június …
Feladatellátó
DAREH Önkormányzati Társulás
Dávid Zoltán
elnök

……………………....., 2016. június …
Önkormányzat
………………………………………………
……………………………….
polgármester

Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag
meghozta a 10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletét a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2015.(VI.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv
elválaszthatatlan részét képezi.
3. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási szolgáltatási
Rendszer által nyújtott 2015. évi szolgáltatásáról szól szakmai beszámoló (írásos
előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester nem kívánta az anyagot kiegészíteni, mindössze azt
fájlalja, hogy a lakosságnak csak a 29 %-a használja a könyvtárat.
Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a napirenddel kapcsolatban az
alábbi határozatát:
59/2016.(06.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2015. évi szolgáltatási tevékenységéről
szóló szakmai beszámoló elfogadása
Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete a Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár által benyújtott, Kövegy Község Önkormányzatának nyújtott 2015. évi
szolgáltatásáról szóló szakmai beszámolóját elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: 15 nap
4. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/1999.(IV.1.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester nem kívánta kiegészíteni, ezt a rendeletet vissza kell
vonni, mivel mindent magasabb szintű jogszabályok szabályoznak. Javasolta a rendelettervezet elfogadását.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
meghozta a 11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletét a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/1999.(IV.1.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről, mely rendelet jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét
képezi.
5. Egyebek
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester az egyebek napirendi ponton belül tájékoztatta
néhány aktualitásról, megbeszélte a testület a település lakosságának néhány napi apró-cseprő
gondját, majd ezt követően a nyílt ülést bezárta.

k.m.f.

Galgóczkiné Krobák Mária
polgármester

dr. Barna Angéla
jegyző

Mucsi Zsanett
jkv. hitelesítő

Vígh József
jkv. hitelesítő

