TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. NOVEMBER 29-I
NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendeletek:
16/2017. (XI. 30.)
önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

B1

17/2017. (XI.30.)
önkormányzati rendelete

A települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

L1

18/2017. (XI. 30.)
önkormányzati rendelete

A
települési
hulladékkal
kapcsolatos
önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról

I5

64/2017. (XI. 29.) számú
TKt határozat

A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról

C5

65/2017. (XI. 29.) számú
TKt határozat
66/2017. (XI. 29.) számú
TKt határozat

A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

C8

A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának elfogadásáról

E16

67/2017. (XI. 29.) számú
TKt határozat
68/2017. (XI. 29.) számú
TKt határozat

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadásáról

Z1

A Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról

E16

Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 29-én –szerda–
du. 12:50 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Béres Barnabás
Fábián Béla
Kolozsvári Imre Zsigmond
Tóth Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Karácsony Gyula

képviselő

Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 fő
jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
5. Előterjesztés
a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
szóló 15/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának elfogadására
7. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására
8. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
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9. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
5. Előterjesztés
a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 15/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának elfogadására
7. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására
8. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
9. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
polgármesteri jelentést, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete, elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2017. november 29.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
64/2017. (XI. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete, elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2017. november 29.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a község pénzügyi helyzetéről szóló előterjesztést
megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
község pénzügyi helyzetét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2017. október hónapi pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2017. november 29.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
65/2017. (XI. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2017. október hónapi
pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2017. november 29.
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3. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Tóth Attila ügyrendi bizottság tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Told Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítását elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Told Község Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításával.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében és az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Told Község Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.)
módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

46 484 490 Ft-tal
46 484 490 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi
(1)

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működés hiány
felhalmozási

115 323 335 Ft
126 482 499 Ft
11 159 164 Ft
11 159 164 Ft
Ft
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állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
- felhalmozási célú kiadást:
ebből: - beruházások összegét:
- felújítások összegét
- a működési célú bevételt:
- a működési célú kiadásokat:
- ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:
- a dologi kiadásokat:
- egyéb működési célú kiadásokat:
- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:
a költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.

2 292 719 Ft-ban,
2 292 719 Ft-ban,
0
113 030 616 Ft-ban,
124 189 780 Ft-ban,
69 281 917 Ft-ban,
10 417 050 Ft-ban,
33 818 975 Ft-ban,
1 039 561 Ft-ban,
9 632 277 Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
2 főben

A költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
3. §

(1)

Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

(2)

E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok
teljesítésére is alkalmazni kell.
Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2017. november 30. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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4. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Tóth Attila ügyrendi bizottság tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a települési
támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra
javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításával.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól
szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, az 58/B. § (2)
bekezdésében, illetve a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is – az önkormányzat által pénzben
és természetben nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Települési támogatás
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás;
b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
c) születési támogatás;
d) születésnapi támogatás
e) szociális célú tüzelőanyag támogatás
f) idősek és rászorultak karácsonyi támogatása
céljából nyújtható.”
2. §
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A rendelet az alábbi 10/F. §-al egészül ki:
(1) Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül pénzbeli ellátásként idősek és rászorultak karácsonyi
támogatásában részesül az a személy, aki
a) Told község közigazgatási területén legalább 1 éve állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkezik és életvitelszerűen a településen él, és
b) az adott év december 31. napjáig betölti a 60. életévét,
illetve,
c) Told község közigazgatási területén legalább 1 éve állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkezik és életvitelszerűen a településen él, és Told Község Önkormányzata által
szociális ellátásra jogosult.
(2) A támogatás megállapításáról a jegyző hivatalból dönt, összegéről a Képviselő-testület a
tárgyév költségvetését figyelembe véve legkésőbb a tárgyév december 15. napjáig dönt.
(3) Az idősek és rászorultak részére nyújtott karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, a
tárgyév december hónapjában adható az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak részére.
(4) A támogatás háztartásonként egy jogosult részére kerül megállapításra.”
3. §
Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2017. november 30. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
5. Előterjesztés
a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 15/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a települési hulladékkal kapcsolatos
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 15/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
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Tóth Attila ügyrendi bizottság tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a települési
hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2016. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet módosítását elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
15/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításával.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdése a) pontja alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 35. § (1) bekezdésben és 88. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal, valamint Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 15/2013. (X. 03.) sz. önkormányzati rendelet 33. §-ában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Told Község Önkormányzata Ügyrendi
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közfeladat
ellátása keretében biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére a Debreceni
Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István u. 136. (a továbbiakban:
közszolgáltató) jogosult és köteles.”
2. §
A 7. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, úgy a közszolgáltató külön díjazás ellenében
az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet
mellé kirakott hulladékot. A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi
jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni. A zsák térítési díja magában
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foglalja az elszállítás költségeit is, azaz megegyezik a közszolgáltatási díjjal, ami a
Koordináló szervet illeti meg.”
3. §
A 12. § az alábbiakkal egészül ki:
„(5) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek, terek, szilárd burkolatú utak szervezett
és rendszeres tisztításáról, – ide értve az általános takarítást, portalanítást, síkosság
mentesítést - a hulladékgyűjtők kihelyezéséről és ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.
(6) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége, beleértve az általános tisztítást, síkosság mentesítést,
hóeltávolítást. Járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett
zöldterület is található, a teljes terület gondozása az ingatlantulajdonos kötelessége, beleértve
a növények gondozását, kaszálását és egyéb általános növényápolási teendőket.”
4. §
A rendelet az alábbi 17/A. §-al egészül ki:
„17/A. §
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási díjbeszedéssel kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettsége teljesítéséhez és ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához szükséges
személyes adatokat kezel.
(2) A közszolgáltató az adatokat kizárólag közszolgáltatási tevékenységéhez
kapcsolódóan, jogszabályban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében
használhatja fel.
(3) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá meghatározza azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához tevékenysége
körén belül szükségesek.
(4) A közszolgáltató kizárólag a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony
időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt
iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett
ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A
közszolgáltató jogosult az (1) bekezdésben foglalt
részfeladatai tekintetében
adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében
a személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik
személynek átadni.”
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5. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
6. §
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
Béres Barnabás sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék: E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2017. november 30. napján.
Dr. Juhász Marica jegyző

1. sz. melléklet
Öblösüveg gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő sziget
Told
Hely

Üveggyűjtő konténer (db)

Kossuth u. 3.

1

Összesen:

1

6. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának elfogadására
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról szóló előterjesztést
megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
elfogadását, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodását elfogadja.
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsába Béres Barnabást, Told Község
Önkormányzata polgármesterét delegálja.
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Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2017. november 29.

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
66/2017. (XI. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodását elfogadja.
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsába Béres Barnabást, Told Község
Önkormányzata polgármesterét delegálja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2017. november 29.

7. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti
alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Kft.-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerint elfogadja és megbízza Béres
Barnabás polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2017. december 8.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
67/2017. (XI. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Kft.-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerint elfogadja és megbízza Béres
Barnabás polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2017. december 8.
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Melléklet a 67/2017. (XI. 29.) számú TKt határozathoz:

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA
TERVEZET
amely létrejött egyrészről
Told Község Önkormányzata
Székhelye: 4117 Told, Kossuth u. 4.
Képviselője: Béres Barnabás polgármester
Törzsszáma: 37585
Adószáma: 15375287-1-09.
KSH statisztikai számjele: 15375287-8411-321-09
Számlavezető pénzintézete: Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Bankszámlaszáma: 60600211-11099248
mint ellátásért felelős (a továbbiakban: Ellátásért Felelős),
másrészről a
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye: 4031 Debrecen, István u. 136.
Képviselője: Varga László ügyvezető
Cégjegyzékszám: 09-09-024450
Adószáma: 24294412-2-09
KSH azonosítója: 24294412-3811-572-09
Számlavezető pénzintézete: Országos Takarékpénztár Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738008-20882370-00000000
KÜJ szám: 103119791
KTJ – azonosító: 100284851
mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató),
(együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és
helyen, az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1.1.A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. §-ban
meghatározza az állam, a 33-37/C. §-aiban a települési önkormányzat, a 41-45. §-aiban
pedig a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó általános
feladatait. A Ht. 90. § (8) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014.
július 1-jétől csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel és minősítő okirattal, vagy - a 34. § (3) bekezdésben és a (9)
bekezdésben foglaltakra tekintettel - 2015. június 30-át követően kiadott minősítési
engedéllyel rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal a Ht. hatálybalépését
követően és minősítési okirat birtokában hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
kötött.
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A Ht. 81. § (1) bekezdésében rögzítettek alapján a környezetvédelmi hatóság minősítési
engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési
önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül
vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető
tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatokat 2016. április 1-jétől az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló
szerv) látja el.
1.2.A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1)
bekezdés i) pontja alapján a Kbt. rendelkezéseit nem kell alkalmazni az 5. § (1)
bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel 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 magántőkerészesedés 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 közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 317/2013. (VIII. 28.) Korm.)
5. § (1) bekezdése szerint ha a közbeszerzési eljárás lefolytatását a Kbt. nem írja elő, a
közszolgáltatási szerződésnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2)
bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági
határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) előírásainak kell megfelelnie.
1.3.A Közszolgáltató megfelel a Ht. közszolgáltatókra vonatkozó kógens előírásainak és
rendelkezik a közszolgáltatás ellátásához szükséges engedélyekkel.
A Közszolgáltató az Ellátásért Felelős és más önkormányzatok 100%-os közös
tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a fentebb hivatkozott jogszabályi feltételeknek
megfelelnek, erre tekintettel jogosultak egymással a Ht. 33. és 34. §-ai, és a 317/2013.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Kbt. 9. § (1) bekezdése i) pontja szerinti inhouse szerződést kötni. Fentieknek megfelelően Felek a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására irányuló in-house szerződés megkötésében állapodnak meg
az alábbiak szerint:
2. A szerződés tárgya
2.1. Az Ellátásért Felelős megrendeli, a Közszolgáltató elvállalja Told Község
Önkormányzat közigazgatási határain belül (a továbbiakban: közszolgáltatási terület) a
települési hulladék, valamint ahol a biohulladék elszállítását a Közszolgáltató az
ingatlanhasználónak felajánlja, a biohulladék rendszeres gyűjtésével, átvételével,
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elszállításával, ártalmatlanításával, kezelésével, továbbá hulladékudvar üzemeltetésével,
lomtalanítás szervezésével kapcsolatos feladatok (elkülönített gyűjtőszigetek üzemeltetése,
ügyfélszolgálati tevékenység, hatósági kapcsolattartás, tanúsítások és dokumentációik
fenntartása) teljes körű ellátását Közszolgáltató jogerős közszolgáltatói engedélye (OKTFKP/12373-6/2015), az OKTVF által elfogadott közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv, a
Ht. és végrehajtási rendeletei, valamint az Ellátásért Felelősnek e (a továbbiakban: Rendelet)
rendelkezései
alapján.
a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.
2.2. A közszolgáltatást a rendelkezésre bocsátott települési hulladék gyűjtéséhez,
szállításához rendszeresített, a Rendeletben meghatározott méretű gyűjtőedények
felhasználásával, a Rendeletben meghatározott rendszerességgel és módszer szerint kell
elvégezni.
2.3.
A közszolgáltatás ellátása során a szerződéskötéskor hatályos Rendeletben foglaltak
szerint történik az átlagosan elismert hulladékmennyiség és az ingatlanhasználók száma
alapján meghatározott űrtartalmú edényzet biztosítása a gyűjtés gyakoriságának megfelelően.
2.4. A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények folyamatos karbantartásáról, szükség
szerinti cseréjéről való gondoskodás a szerződéskötéskor hatályos Rendeletben foglaltak
szerint történik.
2.5. A szolgáltatással érintett területen ürített települési hulladék átlagosan 445440 liter/év.
A gyűjtés és szállítás kb. 84 db gyűjtési pontra (természetes személyre és gazdálkodó szervre
együtt: ingatlanhasználóra) vonatkozik. A várható gyűjtött települési hulladék mennyisége 65
tonna/év.
3. A Közszolgáltató kötelezettségei
3.1.A közszolgáltatást a Ht. és végrehajtási rendeletei, a Rendelet, valamint a jelen
szerződésben hivatkozott előírásokra, illetve a meghatározott feltételekre figyelemmel kell
megvalósítania.
3.2.
A Közszolgáltató kötelezettsége a Rendeletben meghatározott közszolgáltatás
folyamatos és teljes körű ellátása, mely kizárólag törvényben, kormányrendeletben, vagy a
Rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.
3.3. A Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá a
hulladékhierarchiára figyelemmel a Ht-ben, illetve a hulladékgazdálkodási tervben foglalt
megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések elérése érdekében a tevékenysége
során alvállalkozót vehet igénybe, amelynek tevékenységéért úgy felel, mintha maga
teljesített volna.
3.4.
A Közszolgáltató feladata a közszolgáltatás Rendeletben meghatározott rendszer,
módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ide értve az évenkénti lomtalanítás és az
elkülönített gyűjtés teljesítését is.
3.5.
A Közszolgáltató a hulladék szállítását a Rendeletben foglalt 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.
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3.6.
A Közszolgáltató a többletként jelentkező települési hulladék elszállítására és
ártalmatlanítására szolgáló műanyag zsákot biztosít, az egységnyi díjjal azonos mértékű
díjszabás ellenében.
3.7.
A Közszolgáltató biztosítja, hogy a számára jogszabályokban előírt
követelményeknek és határidőknek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
hatályának ideje alatt folyamatosan megfelel.
3.8.
Közszolgáltató köteles biztosítani a környezetvédelmi hatóság által meghatározott
minősítési osztály szerinti követelmények, és a minősítési engedély jelen megállapodás
hatálya alatti folyamatos meglétét.
3.9.
A Közszolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges
mennyiségű és minőségű gépjármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges
létszámú és képzettségű szakember alkalmazása a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározottak szerint.
3.10.
A Közszolgáltató feladata a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos teljesítéséhez
szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése.
3.11.
A Közszolgáltató köteles az ürítés során a közterületre került hulladék
összegyűjtéséről, megszüntetéséről gondoskodni.
3.12.
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére, ártalmatlanítására a
Rendeletben meghatározott hulladéklerakó létesítményben kerülhet sor.
3.13.
A Közszolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő
adatkezelési, adatszolgáltatási, valamint meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése,
és az adatszolgáltatás rendszeres teljesítése.
3.14.
A Közszolgáltató kötelezettsége a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető helyen
ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése.
3.15.
A Közszolgáltató feladata a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési
rendjének kialakítása, működtetése, és megválaszolása.
3.16. A Közszolgáltató köteles minden, a tevékenységével összefüggő, általa okozott kárt
megtéríteni.
4. Az Ellátásért Felelős kötelezettségei
4.1. A Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása a közszolgáltatás
hatékony és folyamatos ellátása érdekében a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel
4.2. A közszolgáltatás körébe nem tartozó egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységek
közszolgáltatással való összehangolásának elősegítése.
4.3. A települési igények kielégítésére alkalmas, hulladék gyűjtésére, szállítására,
kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölése.
4.4
A közszolgáltatási területen működő egyéb közszolgáltatások összehangolásának
elősegítése.
4.5. A Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása az önkormányzati
tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában a közszolgáltatási
szerződés hatályának időtartama alatt.
4.6. A közszolgáltatási területen a közszolgáltatás igénybevételének kötelező előírása.
4.7. A Rendelet módosításának tervezetéről előzetesen tájékoztatja a Közszolgáltatót,
annak elfogadása után a hatályosított, egységes szerkezetbe foglalt Rendeletet megküldi
részére.
4.8. Ha az Ellátásért Felelős az ingatlantulajdonosok javára a Rendeletben díjkedvezményt
vagy díjkompenzációt állapít meg, köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal
meg nem fizetett összegét megtéríteni a Koordináló szerv javára.
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4.9. Köteles a közszolgáltatási szerződést annak megkötését vagy módosítását követően
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton megküldeni a Koordináló szerv
részére.
5. A közszolgáltatási díj beszedésének és kezelésének szabályai
5.1. A Ht. 47/A. § (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a
miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be. A miniszteri rendelet jelen
szerződés megkötésének időpontjáig nem jelent meg.
5.2. 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: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet) 10. § (2) alapján a közszolgáltatási díjról a
Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel a Közszolgáltató
adatszolgáltatása alapján.
5.3. A számlázáshoz szükséges adatot a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. §-a szerint a
Közszolgáltató köteles biztosítani. A nem megfelelő adatszolgáltatásból eredő díjkorrekció
esetén minden helytállási kötelezettség a Közszolgáltatót terheli.
5.4. 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.
5.5. A Közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló
szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi
következményért a Közszolgáltatót terheli felelősség.
5.6. A Koordináló szerv az 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 ilyen érintett ingatlanok adatait a Koordináló
szerv megküldi a Közszolgáltatónak, és felhívja a Közszolgáltatót, hogy a megküldött
ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja az adatszolgáltatását legkésőbb
az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
5.7. Az 5.6. pont szerinti korrekciót követően - a Közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
5.8. Az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére – a teljesített közszolgáltatás alapján,
számla ellenében – köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni. A
számlázás és a beszedés a Koordináló szerv feladata.
5.9. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. A Koordináló szerv kezeli a
közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
6. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei
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6.1. A Koordináló szerv a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített
feladataiért a koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló
13/2016. (V. 24.) NFM rendelet (a továbbiakban: 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet) szerint
megállapított díjat fizeti.
6.2. A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a szolgáltatási díjban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül. Ezért az
Ellátásért Felelőst a közszolgáltatás finanszírozásában a 2012/21/EU bizottsági határozatban
foglaltak szerinti ellentételezés Közszolgáltató részére történő megfizetési kötelezettsége nem
terheli.
6.3.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv
gondoskodik úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló
szerv által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a
Koordináló szervet illeti meg.
7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a Szerződő Felek a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.
törvény 1. mellékletével egyezően határozzák meg. Az OHÜ által meghatározott minősítési
osztály: A/I.
8. A teljesítés ideje és igazolása
8.1.
A közszolgáltatás teljesítésének időpontját a Közszolgáltató javaslata alapján a
Rendeletben az Ellátásért Felelős határozza meg, melyről az ingatlanhasználók a
Közszolgáltató hirdetményéből értesülnek.
8.2.
A teljesítés igazolására a szállító gépjárművek hitelesített adatkommunikációs
egységeinek adatai vagy a Közszolgáltató járatterve szolgálnak alapul. A teljesítés igazolására
az Ellátásért Felelős képviseletében jogosult személy: a polgármester
A teljesítés igazolása során az Ellátásért Felelős a 13/2016. (V. 16.) NFM rendelet 6. §-a
szerint jár el.
9. A Szerződő Felek kapcsolattartásért felelős képviselői
Az Ellátásért Felelős részéről:
Béres Barnabás polgármester
tel.: +36-54-431-904
e-mail: toldhivatal@gmail.com
A Közszolgáltató részéről:
Varga László ügyvezető
tel.: +36 (52) 563-903
e-mail: titkarsag@dhkkft.hu
10. A szerződés időtartama
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10.1. A jelen közszolgáltatási szerződés határozott időtartamra, 2018. január 1. napjától
2027. december 31. napjáig jön létre.
10.2. Jelen szerződés megszűnik
 a határozott időtartam lejártával,
 a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 közös megegyezéssel,
 felmondással.
10.3.
Az Ellátásért Felelős a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben
(a továbbiakban: Ptk.) meghatározott felmondási okokon túlmenően a Ht. 37. § (1)
bekezdésében foglaltak megvalósulása esetén jogosult, míg a Ht. 37. § (1a) bekezdésében
foglaltak megvalósulása esetén köteles legfeljebb hat hónapos határidővel felmondani a
szerződést. A felmondási idő alatt a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
változatlanul ellátja.
10.4. Ha a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontjában rögzített feltételek már nem állnak fenn, a
Kbt. 9. § (5) bekezdése alapján az Ellátásért Felelős a szerződést olyan határidővel jogosult és
köteles felmondani, hogy a közfeladat ellátásáról gondoskodni tudjon.
10.5. A Közszolgáltató jogosult felmondani a szerződést a Ptk-ban meghatározott
felmondási okokon túlmenően a Ht. 45. § (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása esetén. A
felmondási idő hat hónap.
10.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése
esetén, továbbá ha a Közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy a
Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta, a Közszolgáltató az új
közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb hat hónapig a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást változatlanul ellátja.
11. Egyéb rendelkezések
11.1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Koordináló szerv jogosult a jelen
közszolgáltatási szerződés megfelelőségét vizsgálni.
11.2. Ellátásért Felelős hozzájárul, hogy Közszolgáltató feladatai ellátásához a szükséges
mértékben alvállalkozót vegyen igénybe.
11.3. A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását,
ha:
a) nem a rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék, vagy
b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a Rendeletben foglaltak
megszegésével helyezték el, és azt a Közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,
c) a gyűjtőedényben a Rendelet szerint meg nem engedett hulladékot helyeztek el,
d) a gyűjtőedényben a Rendeletben meghatározottnál több hulladékot helyeztek el, emiatt
az túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le,
e) a biohulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem a Közszolgáltató által arra
rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra.
11.4. A jelen szerződés módosítására a Szerződő Felek egybehangzó akaratnyilatkozatával,
a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kerülhet sor.
11.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályok, különösen a Ht. és annak végrehajtási rendeletei, a Ptk., valamint a Rendelet
szabályai az irányadóak.
11.6. Jogvita esetére a Szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Debreceni
Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét. Jogvitájukban nem
vesznek igénybe mediátori közreműködést, és az eseti vagy választottbíróság közreműködését
is kizárják.
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11.7. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek.
11.8. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja az
Ellátásért Felelőst, ha az átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek a szervezet már nem
felel meg.
A Szerződő Felek jelen közszolgáltatási szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány az Ellátásért Felelőst, 3
példány a Közszolgáltatót illeti
Az Ellátásért felelős képviselője a jelen szerződést a 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
3. § 1. pontja alapján jogosult megkötni.
Told, 2017….. .
......................................
Ellátásért Felelős
képviseli: Béres Barnabás polgármester

Debrecen, 2017…..
......................................
Közszolgáltató
képviseli: Varga László ügyvezető
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8. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, egyetértenek-e
az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást jóváhagyja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
azonnal
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
68/2017. (XI. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodást jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.
Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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