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A

hulladékgazdálkodás területén bekövetkezett jogszabályi változások, valamint a
jogszabályvátiozásokból kiolvasható jogalkotói szándéknák vató megfelelés miatt az EszakBilatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére és az Eszak-Balatoni TérségRegionális
Települési Szilárdhulladék Kezeiési Önkormányzati Társulás településein a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás eilátására 2oo9. november tz-én létrejött és kétszer módosított Közszolgáltatási
Szerződést aláirő felek együttesen nyilatkoztak az NHKV Nemieti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. felé arról, hogy a hatályos Közszolgáltatási Szerződés keretei
között a Társulás teljes közszolgáltatási területére vonatkozóan hulladékgazdálkodási

közszolgáltatónak

tekintik. A

az EBH Eszak-Balatoni Huiladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t

közszolgáltatási feladat ellátásában a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt
feladatmegosztás szerint az ,^VAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft., a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft", a
Baiatonfiiredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a KOZSZOLG Pápai Köztisztasági és
Szolgáltató Nonprofit Kft. az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és a 'VHK" Veszprémi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködőkéntvesz részt.

A nyiiatkozatban foglaltakat az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. elfogadta, a Társulás területén a hulladékgazdálkodási közszolgáitatási feladat ellátasa a
jövó'ben a nyilatkozat szerint történik.

Kérem, hogy ennek megfelelően

a soron

következő képüselő-testületi ü]ésen a
hulladékgazdálkodási közszolgá]tatási feladat ellátásáról szőlő önkormányzati rendeleteiket
1

módosítsák akképpen, hogy azokban hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként az ÍIF.IJ ÉszakBalatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit rft-t nevesítsék,továbbá a Ht. 35. §. (r)
bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően nevesítsék a gyűjtőkörzet szerint illetékes
gazdasági társaságot, mint aki a közszolgáltatás körébe tartozó hutladék átvételét,ffitését,
elszállítását közreműködőként

végz1!

Kérem, hogy a módosítást követően rendeleteiket külüék meg az BSrr Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek (info@ebhkft.hu), mint közszolgáltatónak, - hogy
a69lzot6. (III. 3r.) Korm. rendelet 20. §. (+) bekezdés e) pont rendelkezésének eleget tudjon
tenni - és tájékoztatásul a Társulásnak!
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