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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérésünkre a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság megküldte a 2019. évre szóló megállapodás-tervezetét, mely bizto-
sítja a lakosság részére az évi 15.000 Ft/ingatlan hulladékszállítás támogatását.  
 
A tervezet jelenleg nem tartalmazza az ingatlanok számát. Az NHKV munkatársa ígéretet tett 
arra, hogy még január hónapban pótolják az adatokat. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 9. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

KIVONAT 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. március 08. napján megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

51/2018.(III.08.) KT. HATÁROZATA 
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Tárgy: 2018. évi hulladékszállítás lakossági támogatására Megállapodás jóváhagyása 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi hulladékszállítás 
lakosági támogatására Megállapodás jóváhagyása tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
A 2018. évi hulladékszállítás lakossági támogatásának fedezete a 2018. évi költségvetésben 
biztosított.  
 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

 
 
                 Hegedűs Ferenc sk.                                                Dr. Varga Tibor sk. 
                        polgármester                                                                 jegyző 

 

A kiadmány hiteléül: 

                  

                    Busainé Terman Viktória 

                          jegyzőkönyvvezető 

 

M E G Á L L A P O D Á S 
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (adószám:15735492-2-12, 2651 
Rétság, Rákóczi út 20., képviseletében Hegedűs Ferenc polgármester), továbbiakban: Önkor-
mányzat,  
 
másrészről NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 103., Cégjegyzékszám: 01-10-
048725; adószám: 25456790-2-44; képviseletében Hajnal Zsolt András vezérigazgató-helyettes 
és Kiss Ádám számlázási és kintlévőségkezelési önálló iroda vezető) továbbiakban: Koordináló 
szerv,  
együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
Preambulum 
 
Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat saját hatáskörben biztosít támogatást 
a lakosoktól átvállalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal összefüggésben, a Koordiná-
ló szervvel együttműködve, meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alapján, 
különös figyelemmel a mindenkor hatályos szakterületi jogszabályi előírásokra. 
 
1) Az Önkormányzat önkéntes önkormányzati támogatást biztosít 2018. január 1-től 2018. de-

cember 31-ig terjedő időtartam vonatkozásában Rétság Város érintett ingatlanhasználói 
számára negyedévente 3.750 Ft/háztartás (15.000 Ft/háztartás/év) összegben, mely ön-
kormányzati támogatás 2018. évben 1027 háztartás tekintetében bruttó 15.405.000,- Ft/év. 
A támogatás fedezetét a helyi önkormányzati költségvetési rendelet biztosítja.  
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2) Az egy ingatlanhasználóra eső önkormányzati támogatás összege az érintett lakosok részé-

re a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról kiállított számlán a negyedéves támogatá-
si összeg közlésével kerül feltüntetésre.  
  

3) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó díjtámogatás biztosítása 
alapján a díj önkormányzati támogatással érintett összegét a Koordináló szerv számára köteles megté-
ríteni, mely önkormányzati támogatás félévente kerül rendezésre, banki átutalással, a vonatkozó jog-
szabályi rendelkezések betartása mellett. 
 

4) A felek együttműködnek annak érdekében, hogy az érintett ingatlanhasználók határidőre teljesítsék 
fizetési kötelezettségüket. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a díjtámogatással érintett ingat-
lanhasználókról a Koordináló szerv félévente adatszolgáltatást kér a hulladákgazdálkodási közszolgál-
tatást végző Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit. Kft-től és a második féléves önkormányzati támogatás ösz-
szege az előző félévben bekövetkezett időközbeni változásokat is figyelembe véve - a frissített kimuta-
tásban szereplő háztartások száma alapján kerül megfizetésre. Az Önkormányzat együttműködik ab-
ban, hogy a közszolgáltató az e pont szerinti adatszolgáltatását – a 3. pont szerinti pénzügyi rendezés 
érdekében – időben és megfelelően tudja teljesíteni a Koordináló szerv felé. Amennyiben a közszol-
gáltató nem működik közre a jelen pont szerinti adatszolgáltatás teljesítése során, akkor az Önkor-
mányzat vállalja, hogy a 3. pont szerinti pénzügyi rendezés érdekében az ahhoz szükséges adatokat ha-
ladéktalanul átadja a Koordináló szervnek.  

 
5) Jelen megállapodás 2018. december 31-én hatályát veszíti. 
 
Rétság, 2018……….     Budapest, 2018………………….. 
 

 
 

……………………………………… 
Rétság Város Önkormányzata 

Hegedűs Ferenc 
polgármester 

 
 

……………………………………… 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koor-

dináló és Vagyonkezelő Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság  

Hajnal Zsolt András vezérigazgató-helyettes és 
Kiss Ádám számlázási és kintlévőségkezelési 

önálló iroda vezető  
 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a 
vis major bizottsággal egyeztetni. 
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lakosság hulladékszállítási 
díjának támogatása érdekében a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő megállapodás jóváhagyásáról készí-
tett előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képző Megállapodást jóváhagyja.  A szolgáltatás 
támogatására a 2019. évi költségvetésében ingatlanonként 15.000 Ft/év támogat szerepeltetni 
kell. 
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
  
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (adószám:15735492-2-12, 2651 Rétság, Rá-
kóczi út 20., képviseletében Hegedűs Ferenc polgármester), továbbiakban: Önkormányzat,  
 
másrészről NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 103., Cégjegyzékszám: 01-10-048725; adó-
szám: 25456790-2-44; képviseletében Vásárhelyi Tibor mb. vezérigazgató) továbbiakban: Koordináló 
szerv,  
 
együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
Preambulum 
 
Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat saját hatáskörben biztosít támogatást a lako-
soktól átvállalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal összefüggésben, a Koordináló szervvel 
együttműködve, meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alapján, különös figyelemmel a 
mindenkor hatályos szakterületi jogszabályi előírásokra. 
 

6) Az Önkormányzat önkéntes önkormányzati támogatást biztosít 2019. január 1-től 2019. december 31-
ig terjedő időtartam vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosok számára negyedévente 3.750 
Ft/háztartás (15.000 Ft/háztartás/év) összegben, mely önkormányzati támogatás …… háztartás te-
kintetében bruttó - Ft. A támogatás fedezetét a helyi önkormányzati költségvetési rendelet biztosítja.  
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7) Az egy lakóingatlanra eső önkormányzati hozzájárulás összege a lakosoknak megállapított számlán a 

negyedéves támogatási összeg közlésével kerül feltüntetésre.  
  

8) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj díjtámogatás biztosítása alapján lako-
sok által meg nem fizetett összegét a Koordináló szerv számára köteles megtéríteni, mely önkormány-
zati hozzájárulás fél évente kerül rendezésre, banki átutalással, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
betartása mellett.  

 
9) A felek együttműködnek annak érdekében, hogy az érintett lakóingatlanok, háztartások határidőre 

teljesítsék fizetési kötelezettségüket. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a díjtámogatással érin-
tett ingatlanhasználókról a Koordináló szerv negyedévente adatszolgáltatást kér a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatást végző Közszolgáltatótól és a negyedéve önkormányzati támogatás összege az – 
előző negyedévben bekövetkezett időközbeni változásokat is figyelembe véve – frissített kimutatásban 
szereplő háztartások száma alapján kerül megfizetésre. Az Önkormányzat együttműködik abban, hogy 
a Közszolgáltató az e pont szerinti adatszolgáltatását - a 3. pont szerinti pénzügyi rendezés érdekében - 
időben és megfelelően tudja teljesíteni a Koordináló szerv felé. Amennyiben a Közszolgáltató nem 
működik közre a jelen pont szerinti adatszolgáltatás teljesítése során, akkor az Önkormányzat vállalja, 
hogy a 3. pont szerinti pénzügyi rendezés érdekében az ahhoz szükséges adatokat haladéktalanul átad-
ja a Koordináló szervnek. 

10) Jelen megállapodás 2019. december 31-én hatályát veszíti. 

 
Kelt ..................................., 2019. év ...................... hónap .......... napján. 
  
 

 
……………………………………… 

    Rétság Város Önkormányzata         
Hegedűs Ferenc 

polgármester 

 
……………………………………… 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordiná-
ló és Vagyonkezelő Zártkörűen  

Működő Részvénytársaság  
képviseletében 

Vásárhelyi Tibor Pál mb. vezérigazgató  
Pénzügyi szignó: 

Budapest, 201……………………… 

 

 

………………………………….. 

NHKV Zrt. 

 

Szakmai szignó: 

Budapest, 201……………………….. 

 

 

……………………………………. 

NHKV Zrt. 
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Jogi szignó: 

Budapest, 201……………………… 

 

 

…………………………………. 

NHKV Zrt. 

 



 

M E G Á L L A P O D Á S 
  
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (adószám:15735492-2-12, 2651 Rétság, 
Rákóczi út 20., képviseletében Hegedűs Ferenc polgármester), továbbiakban: Önkormányzat,  
 
másrészről NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 103., Cégjegyzékszám: 01-10-
048725; adószám: 25456790-2-44; képviseletében Vásárhelyi Tibor mb. vezérigazgató) továbbiakban: 
Koordináló szerv,  

 
együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
Preambulum 
 
Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat saját hatáskörben biztosít támogatást a 
lakosoktól átvállalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal összefüggésben, a 
Koordináló szervvel együttműködve, meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alapján, 
különös figyelemmel a mindenkor hatályos szakterületi jogszabályi előírásokra. 
 

1) Az Önkormányzat önkéntes önkormányzati támogatást biztosít 2019. január 1-től 2019. december 
31-ig terjedő időtartam vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosok számára negyedévente 
3.750 Ft/háztartás (15.000 Ft/háztartás/év) összegben, mely önkormányzati támogatás …… 
háztartás tekintetében bruttó - Ft. A támogatás fedezetét a helyi önkormányzati költségvetési 
rendelet biztosítja.  
   

2) Az egy lakóingatlanra eső önkormányzati hozzájárulás összege a lakosoknak megállapított számlán 
a negyedéves támogatási összeg közlésével kerül feltüntetésre.  
  

3) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj díjtámogatás biztosítása alapján 
lakosok által meg nem fizetett összegét a Koordináló szerv számára köteles megtéríteni, mely 
önkormányzati hozzájárulás fél évente kerül rendezésre, banki átutalással, a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések betartása mellett.  

 
4) A felek együttműködnek annak érdekében, hogy az érintett lakóingatlanok, háztartások határidőre 

teljesítsék fizetési kötelezettségüket. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a díjtámogatással 
érintett ingatlanhasználókról a Koordináló szerv negyedévente adatszolgáltatást kér a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző Közszolgáltatótól és a negyedéve önkormányzati 
támogatás összege az – előző negyedévben bekövetkezett időközbeni változásokat is figyelembe 
véve – frissített kimutatásban szereplő háztartások száma alapján kerül megfizetésre. Az 
Önkormányzat együttműködik abban, hogy a Közszolgáltató az e pont szerinti adatszolgáltatását - 
a 3. pont szerinti pénzügyi rendezés érdekében - időben és megfelelően tudja teljesíteni a 
Koordináló szerv felé. Amennyiben a Közszolgáltató nem működik közre a jelen pont szerinti 
adatszolgáltatás teljesítése során, akkor az Önkormányzat vállalja, hogy a 3. pont szerinti pénzügyi 
rendezés érdekében az ahhoz szükséges adatokat haladéktalanul átadja a Koordináló szervnek. 

5) Jelen megállapodás 2019. december 31-én hatályát veszíti. 

1)  
   
 
Kelt ..................................., 2019. év ...................... hónap .......... napján. 
  
 
 

 
 

……………………………………… 
    Rétság Város Önkormányzata          

 
 

 
……………………………………… 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 



 

Hegedűs Ferenc 
polgármester 

Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság  

képviseletében 
Vásárhelyi Tibor Pál mb. vezérigazgató  

Pénzügyi szignó: 

Budapest, 201……………………… 

 

 

………………………………….. 

NHKV Zrt. 

 

Szakmai szignó: 

Budapest, 201……………………….. 

 

 

……………………………………. 

NHKV Zrt. 

 

 

Jogi szignó: 

Budapest, 201……………………… 

 

 

…………………………………. 

NHKV Zrt. 


