Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről
Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) Tömörkény Községi Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési
szilárd hulladék kezelésére helyi közszolgáltatást szervez, e tevékenység ellátásáról helyi
közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság, a közegészségügyi
rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet tárgyi hatálya: a közszolgáltatás kiterjed
a) a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres
összegyűjtésére, begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére a kijelölt hulladéklerakóhelyen;
b) a hulladékok előkezelésére, ártalmatlanítására;
c) a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken (1. számú függelék) összegyűjtött
hulladékok elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására.
Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzésével és azok
kezelésével összefüggő tevékenységre.
(2) A rendelet területi hatálya: a közszolgáltatás Tömörkény község teljes közigazgatási
területére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya: a község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan
tulajdonosa, birtokosa, vagy használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanon
keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, átadásáról és ártalommentes
elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(4) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági tevékenysége
során szilárd hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett
hulladékbegyűjtést nem kötelesek igénybe venni, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a
hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét
a) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

Fogalmak
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) Települési szilárd hulladék:
aa) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés,
üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és
területein, valamint az intézményekben keletkező,
ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
ac) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem
minősülő szilárd hulladék.
b) Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető
települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes
hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló,
felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely.
c) Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas,
különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló,
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló
begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.
A települési önkormányzat feladatai
4. §
(1) A képviselő-testület feladata:
a) a szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék lerakása céljából hulladékudvar és
gyűjtőszigetek kijelölése;
b) a települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és
ártalmatlanításának megszervezése;
c) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés
megkötése;
d) a közszolgáltatás díjának megállapítása.
(2) A képviselő-testület a kötelező közszolgáltatás ellátásának, valamint a közszolgáltatási
szerződésben foglaltak végrehajtásának tapasztalatait rendszeresen értékeli.
A közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés
5. §
(1) A képviselő-testület a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi
közszolgáltatási kötelezettségének a Hgt. 22. § (2) bekezdése alapján a Homokhátsági
Regionális Konzorciumban részt vevő önkormányzatokkal kötött konzorciumi szerződésben
foglaltak szerint tesz eleget.
(2) A képviselő-testület a Konzorciumban részt vevő önkormányzatokkal közösen, az
önkormányzati feladatellátási körébe tartozó szilárdhulladék-gazdálkodási közszolgáltatás
teljes körű ellátása céljából, és a közszolgáltatás ellátásához szükséges, a Konzorcium
tagjainak közös tulajdonát képező létesítmények, eszközök, berendezések használata
érdekében ezen vagyonelemek vagyonkezelésbe adása céljából közbeszerzési eljárást indít.

(3) A közbeszerzési eljárás eredményeként a települési szilárdhulladék-kezelés mint
közszolgáltatás végzésére a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal (6640 Csongrád, Erzsébet u. 25., a továbbiakban: Szolgáltató) közszolgáltatási
szerződést köt, mely e rendelet 2. számú függelékét képezi.
(4) A Szolgáltató működési területe: Tömörkény község teljes közigazgatási területe.
(5) A közszolgáltatási szerződés 2008. szeptember 1. napjától 2034. december 31. napjáig
érvényes.
(6) A szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség
nélkül felmondhatja (rendes felmondás). A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan
feltételekkel kell teljesíteni. Súlyos szerződésszegés esetén az azonnali hatályú felmondásnak
is helye van.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
6. §
(1) Az ingatlantulajdonos alapvető kötelessége, hogy
a) a települési szilárd hulladék keletkezését a legalacsonyabb szinten tartsa,
b) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig a külön
jogszabályban előírtak szerint ideiglenesen gyűjtse, illetve tárolja,
c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, átadásáról, ártalommentes
elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon gondoskodjon.
d) kizárólag a rendeletben megnevezett Szolgáltató szolgáltatását veheti igénybe,
e) a települési hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó
közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
(f) az ingatlantulajdonos az illetékes jegyzőnél 15 napon belül köteles bejelenteni az ingatlan
tulajdonjogában bekövetkező változást.
(2) Az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanán települési hulladéka keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett fogyasztói és
települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni.
(3) Az ingatlanon a (3) bekezdésben foglaltak szerint keletkező települési hulladékra nézve a
Hgt. 51. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség a
közszolgáltatót, az egyidejűleg a gazdasági tevékenység során keletkező fogyasztói és
települési hulladékra vonatkozóan ezen kötelezettség a gazdálkodó szervezetet terheli.
(4) A családi házas ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett zöldhulladékot köteles
összegyűjteni és azt, minden hónapban az esedékes első hulladékszállítási napon, megfelelő
formában, zsákban vagy legfeljebb 80 cm-es hosszúságú kévébe összekötve, max. 30 kg
súlyig a hulladékgyűjtő edényzet mellé közterületre kihelyezni.
(5) Az ingatlantulajdonos aki nem rendelkezik hulladékgyűjtő edényzettel, köteles 2008.
december 31-ig a települési szilárd hulladék gyűjtésére rendszeresített szabványos
gyűjtőedényzetet beszerezni.
(6) Tömörkény község külterületén az ingatlantulajdonos a zsákos hulladékszállítási
közszolgáltatást igénybe veheti. A megvásárolt, egyedi azonosító jellel ellátott, emblémás
zsák magában foglalja a hulladék elszállításának és ártalmatlanításának a költségét is.

A települési szilárd hulladék elhelyezése
7. §
(1) A települési hulladékot a Szolgáltató a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ
Felgyő 0294/27. helyrajzi szám alatti ingatlanán helyezheti el.
(2) Az ingatlantulajdonosok a szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékot a szelektív
gyűjtőszigeteken vagy az (1) bekezdés szerinti telepen helyezhetik el.
(3) A helyi közszolgáltatás körében nem tartozó települési szilárd hulladékot a tulajdonos, a
Szolgáltató, vagy a szakvállalkozás/intézmény a rendelet vonatkozó előírásainak betartásával
elhelyezheti egyéb lerakóhelyen is.
A helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele
8. §
(1) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást köteles igénybe
venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében a Szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti szerződéses
jogviszonyt a települési szilárd hulladék esetén Tömörkény Község Önkormányzata és a
Szolgáltató közötti szerződés tényének következtében a rendelkezésre állással jön létre.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen
keletkező egyéb szilárd hulladék keletkezésének tényét. A tulajdonos által megjelölt
mennyiségnek megfelelően a Szolgáltató és a tulajdonos külön szerződést köt a hulladék
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére.
(4) A közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban köteles értesíteni. Ha előre nem
látható rendkívüli okból következik be változás, a Szolgáltató értesítési kötelezettségének
egyéb alkalmas módon is eleget tehet.
(5) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó
jogszabályi előírásokban foglalt, műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek
megfelelően köteles ellátni.
(6) A Szolgáltató köteles ügyfélfogadást tartani, a szolgáltatással összefüggő valamennyi
panaszt megvizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a panaszost 30 napon belül tájékoztatni.
(7) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a Szolgáltató kezeli.
A közszolgáltatás ellátásának rendje
9. §
(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkező háztartási szilárd hulladékot az annak
begyűjtésére e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek, a Szolgáltatónak köteles átadni.
(2) A települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának, elhelyezésének külön szabályai:
a) a Szolgáltató a község belterületén az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd
hulladékot a közterületre kihelyezett szabványos gyűjtőedényben heti 1 alkalommal szállítja
el;
b) a Szolgáltató a többlet hulladékot az általa forgalmazott emblémás zsákban külön díjazás
ellenében szállítja el, melynek díja magában foglalja a szállítás díját;
c) a Szolgáltató a község külterületén a települési szilárd hulladékot a kijelölt
gyűjtőpontokról az Önkormányzat megrendelése alapján szállítja el;

d) Az ingatlantulajdonos a települési szilárdhulladék meghatározott gyűjtésére és
elszállítására - a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a Szolgáltatótól is
megvásárolható 70, 80, 110, vagy 120 literes 110 literes gyűjtőedényzetet valamelyikét
köteles igénybe venni, az azt meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére pedig - a
Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és egyedi azonosító jellel ellátott - emblémás zsákot
köteles igénybe venni.
A Szolgáltató köteles törekedni arra, hogy a hulladékszállítást a közszolgáltatási szerződésben
rögzített időpontban végezze el, abban az esetben is, ha a közszolgáltatási szerződésben
rögzített szállítási nap munkaszüneti napra esik, kivéve január 1-jét. A hulladékszállítás
időpontjának megváltozásáról a Szolgáltató a lakosságot sajtó útján értesíti, 10 nappal a
szolgáltatás megkezdése előtt, illetve a szolgáltatási időpont megváltozásának időpontját
megelőzően.
e) A gyűjtőedényzet javításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
f) A gyűjtőedényzet megőrzése és tisztántartása az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége. A
gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos június 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban
kéthetente, az év további részében havonta köteles mosni és fertőtleníteni.
g) A gépi erővel mozgatható gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról a tulajdonos köteles
gondoskodni.
h) A szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék gyűjtőszigetre, illetve hulladékudvarba
történő elszállításáról az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia. Az egyéb szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéhez a gyűjtőedényzet, gyűjtőzsák
vonatkozásában a tulajdonos és a Szolgáltató közötti szerződés irányadó.
i) Az ingatlantulajdonos köteles írásban bejelenteni 3 nappal korábban a Szolgáltatónak, ha
ingatlanán a települési szilárd hulladék a szokásos mennyiséget jelentősen meghaladóan
többlethulladék keletkezik. A Szolgáltató köteles az emblémával ellátott gyűjtőzsákot,
gyűjtőedényt külön díj ellenében az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani.
j) A gyűjteszköz környezetének tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni,
kivéve, ha a hulladék a Szolgáltató hibájából szóródik el.
k) A gyűjtőeszközben turkálni, annak tartalmát közterületen szétszórni tilos.
(3) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
a) 120 literes zsákban legfeljebb 20-25 kg
b) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20-25 kg,
c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25-30 kg,
d) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg.
(4) A hulladékgyűjtő sziget edényzetének rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség
szerinti cseréjéről, valamint a gyűjtősziget kialakított helyének rendben tartásáról, a mellé
szóródott szelektív hulladékok összegyűjtéséről a gyűjtősziget üzemeltetőjének kell
gondoskodni.
(5) A szolgáltató 2008. december 31-e után nem köteles a települési szilárd hulladékot
begyűjteni, elszállítani, ha nem szabványos gyűjtőedényben történt a kihelyezése.
A közszolgáltatás díja
10. §
(1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjat
köteles fizetni.

A közszolgáltatásért fizetendő egyes díjtételeket az Önkormányzat egyéves díjfizetési
időszakra állapítja meg, azokat e rendelet melléklete tartalmazza.
(2) A települési szilárd hulladék e rendelet 9. § (2) bekezdésében meghatározott gyakoriságú
elszállításához szükséges gyűjtőeszköz űrtartalmának megállapításánál a keletkezett (termelt)
hulladékot, de ingatlanonként legkevesebb 70 liter/ingatlan hulladékmennyiséget kell
figyelembe venni.
(3) A települési szilárd hulladék kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének havi díját az
ingatlanonként rendelkezésre bocsátott gyűjtőeszközök számának és a havi ürítési díjnak a
szorzataként kell megállapítani.
(4) A települési szilárd hulladékért fizetendő díjat negyedévente, a számlán feltüntetett
időpontban csekken kell megfizetni. A szolgáltató és az ingatlantulajdonos ettől eltérően is
megállapodhat a díjfizetés módjáról és rendszerességéről.
(5) Amennyiben az ingatlan nem lakott (népesség-nyilvántartás alapján), az
ingatlantulajdonos írásbeli kérelemben kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A
szüneteltetés időtartama minimum 3 hónap, maximum 1 év. A szüneteltetés időtartama alatt a
közszolgáltatás szünetel, a közszolgáltatási díjat nem kell megfizetni.
(7) A hulladékgyűjtő sziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos
számára - amennyiben a Hgt. 20. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint veszi
igénybe a közszolgáltatást - a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.
(8) Aki a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a szolgáltató az ő részére a
közszolgáltatást felajánlotta, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását vagy teljesítését igazolja. A szolgáltatás teljesítése megvalósul a gyűjtési napon a
gyűjtőjármű ingatlan előtti megjelenésével.
(9) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a szolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más
elháríthatatlan ok akadályozta, és a szolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon a
mulasztását pótolta.
Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék/ díjhátralék
11. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás
egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.
(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak
teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot
követően a Szolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók
módjára történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi.
(4) Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele
szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült
költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell behajtani. Közös
tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.

A gyűjtőeszközök használatával, kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek
12. §
(1) Az ingatlantulajdonosnak az átadott gyűjtőeszközt az ingatlanon belül kell tárolni.
Gyűjtőeszközt közterületen tartósan elhelyezni vagy tárolni a közterület-használati rendelet,
illetve engedély alapján lehet.
(2) Tilos a gyűjtőeszközbe folyékony, mérgező, robbanó, vagy egyéb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét
vagy egészségét.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőeszközt a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató
által megjelölt időben, az ingatlan előtti közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető, elszállításra alkalmas helyen elhelyezni.
(4) A kihelyezett gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és
elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó
közérzetének, illetve a településképnek az indokolatlan megzavarásával.
Lomtalanítás
13. §
(1) A Szolgáltató évente egy alkalommal szervezett lomtalanítást biztosít a belterületen az
önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban. A lakossági lomtalanítás keretében a
Szolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban keletkezett, de a rendszeres
hulladékszállításra használatos gyűjtőeszközben el nem helyezhető hulladékot az előzetesen
közölt időpontban szállítja el és gondoskodik az elhelyezéséről.
(2) A tulajdonos az (1) bekezdés szerinti hulladékot a Szolgáltató által megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljára arra a helyre, amelyet a Szolgáltató a hirdetményben megjelöl.
(3) A kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne
zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyével.
(4) A Szolgáltató a lomtalanítás keretébe nem tartozó hulladék elszállítását a
hulladékmennyiségnek megfelelő díj ellenében végzi el.
(5) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett, lomtalanításból vagy épület
felújításból származó települési szilárdhulladékot – legfeljebb 1 m3-t – havi egyszeri
alkalommal a hulladékgyűjtő udvarra (Csongrád, Kéttemető út, Kiskunfélegyháza, Csongrádi
út) maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti.
A hulladék elszállításának megtagadása
14. §
A Szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha
a) az nem a rendszeresített gyűjtőeszközben kerül átadásra,
b) a hulladék ürítés és szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében,
egészségében, továbbá a járműiben vagy berendezéseiben kárt okozhat.
c) megállapítható, hogy a gyűjtőeszköz mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan
anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem
szállítható, vagy nem minősül települési szilárd hulladéknak.

A közszolgáltatás alá nem tartozó körben szerződés alapján végzett tevékenység
15. §
(1) Az ingatlantulajdonos jogosult a Szolgáltatónak vagy más szakvállalkozásnak a hulladék
elszállítására irányuló megrendelését bejelenteni, ha ingatlanán a közszolgáltatás alá nem eső
alkalmi háztartási szilárd hulladék vagy egyéb szilárd hulladék is keletkezik.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő
megállapodás alapján a Szolgáltató bízza meg, úgy a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy
időtartamra a megjelölt mennyiségű és minőségű többlet hulladéknak megfelelő
gyűjtőeszközt a tulajdonos rendelkezésére bocsátja és annak elszállításáról és elhelyezéséről
megállapodás szerinti díj ellenében gondoskodik.
A helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladék saját vagy
szakvállalkozás igénybevételével történő szállítása és a kijelölt lerakóhelyen történő
elhelyezésére irányuló szolgáltatásra vonatkozó előírások
16. §
(1) A tulajdonos az alkalmi települési és alkalmi egyéb szilárd hulladékot a Szolgáltató
igénybevétele nélkül maga is elszállíthatja, ha a hulladék elszállítására vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek eleget tesz, vagy – a hulladék elszállítására jogosultságot szerzett –
szakvállalkozással/intézménnyel elszállíttathatja a kijelölt lerakóhelyre.
(2) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék
szállítójárműbe való elhelyezésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más
környezetterhelést ne idézzen elő.
(3) A szakvállalkozás/intézmény köteles a tulajdonosnak a hulladék átvételéről olyan
okmányt (számlát) kiállítani és azt öt évig megőrizni, amely tartalmazza a szállítás időpontját,
az elszállított hulladék mennyiségét, anyagi minőségének jellemzőit és eredetét, valamint a
lerakóhely megjelölését.
(4) Saját szállítás esetén a lerakóhely tulajdonosával (üzemeltetőjével) kötött megállapodás
alapján helyezheti el.
(5) A tulajdonos, a szakvállalkozás/intézmény a lerakóhely tulajdonosának (üzemeltetőjének)
köteles igazolni a hulladék eredetét.
(6) A hulladék lerakóhely tulajdonosa (üzemeltetője) a beszállított hulladék adatairól a
jogszabályokban foglalt tartalmú nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a hulladék
mennyiségét, minőségi jellemzőit, eredetét.
(7) E rendelet szerinti kijelölt lerakóhely igénybe vétele esetén a tulajdonos, a szakvállalkozás
a hulladék elhelyezéséért a lerakóhely tulajdonosának (üzemeltetőjének) számla alapján díjat
köteles fizetni a hulladék átadásakor.
(8) A kijelölt lerakóhely tulajdonosa (üzemeltetője) a hulladék elhelyezését abban az esetben
tagadhatja meg, ha az a közszolgáltatás létesítményének működését károsan befolyásolja vagy
veszélyezteti.

Szabálysértések
17. §
(1) Szabálysértést követ el és 30 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
a) a helyi közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a rendeletben meghatározott módon veszi
igénybe,
b) nem a közszolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltatását veszi igénybe,
c) az e rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
d) a települési szilárd hulladékot felhalmoz,
e) gyűjtőeszközben folyékony, mérgező, robbanásveszélye vagy egyéb olyan anyagot helyez
el, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy
egészségét,
f) a község közigazgatási határán kívül eső helyiségből hulladékot szállít be a kijelölt
hulladékszigetre.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben helyszíni bírság is kiszabható.
Vegyes és záró rendelkezések
19. §
(1) A szolgáltató a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban birtokába került személyes
adatokat /közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve/
kizárólag a szolgáltatás ellátása és a szolgáltatási díj beszedése érdekében használhatja fel
(adatvédelem).
(2) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos között létrejött szerződésre a Polgári törvénykönyv
szabályai az irányadók.
(3) E rendelet 2008. szeptember 15. napján lép hatályba.

Fekete Gábor
polgármester

dr. Csányi Imre
jegyző

Záradék: a rendelet kihirdetve 2008. szeptember 10. napján.

dr. Csányi Imre
jegyző

1. számú függelék a 13/2008. (IX. 09.) Ökt. számú rendelethez
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Tömörkény község területén
1. a Petőfi Sándor utcai gyógyszertár előtti parkoló folytatásában,
2. a Kossuth Lajos utcában az óvodával szemközti parkoló mellett,
3. a Béke utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében
A zsákos hulladék gyűjtésére kijelölt pontok Tömörkény Község területén:
1. / Ságvári Endre utca, Bozó- tanya mellett
2./ pusztaszeri és pálmonostori út kereszteződése
3./ Aranyhegyi buszforduló
4./ pusztaszeri út, volt hulladéklerakó területe
5./ Petőfi utca Dózsa György utca felöli vége
6./ Bánomhegyi dülő, dögtemető
7./ Kiss Ernő utca, TSZ-Bujáki tanya mellett
8./ Attila utca és a Dózsa György utca kereszteződése
9./ Halastói út és a Bánomhegyi dülő kereszteződése
10./ Kossuth utca Vásártér
11./ Kossuth utca, Biczó- sarok

Melléklet a 13/2008. (IX.09) Ökt. számú rendelethez

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjai
Az árakban foglaltatik heti egyszeri edényzetürítés, heti egyszeri szelektív edényzet ürítése és
évi egyszeri lomtalanítás. Az árak általános forgalmi adó nélkül értendők.
Egységár
(Ft/liter)

Ürítési díj (Ft)

Gyűjtés, szállítás:
Ártalmatlanítás:
Szelektív gyűjtés,
szállítás,
feldolgozás
70 literes edényzet (zsák)
szolgáltatási díja összesen

0,73
0,47
1,07

51,1
32,9
74,9

2,27

158,9

Gyűjtés, szállítás:
Ártalmatlanítás:
Szelektív gyűjtés,
szállítás,
feldolgozás
80 literes edényzet (zsák)
szolgáltatási díja összesen

0,73
0,47
1,07

58,4
37,6
85,6

2,27

181,6

Edényzet
(zsák)
mérete
(liter)
70
70
70

80
80
80

110

Gyűjtés, szállítás:

0,73

80,3

110

Ártalmatlanítás:

0,47

51,7

110

Szelektív gyűjtés,
szállítás, feldolgozás

1,07

117,7

110 literes edényzet (zsák)
szolgáltatási díja összesen

2,27

249,7

Gyűjtés, szállítás:
Ártalmatlanítás:
Szelektív gyűjtés,
szállítás,
feldolgozás
120 literes edényzet (zsák)
szolgáltatási díja összesen

0,73
0,47
1,07

87,6
56,4
128,4

2,27

272,4

Gyűjtés, szállítás:
Ártalmatlanítás:
Szelektív gyűjtés,

0,73
0,47
1,07

803
517
1177

120
120
120

1100
1100
1100

szállítás,
feldolgozás
1100 literes edényzet (zsák)
szolgáltatási díja összesen
Gyűjtés, szállítás:
Ártalmatlanítás:
Szelektív gyűjtés,
szállítás,
feldolgozás
5000 literes edényzet (zsák)
szolgáltatási díja összesen
5000
5000
5000

2,27

2497

0,73
0,47
1,07

3650
2350
5350

2,27

11350

KÖZSZOLG[LTAT[SI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről
Teljes név:
Tömörkény Község Önkorm{nyzata
Rövid név:
Székhely:
6646 Tömörkény, Ifjús{g u. 8.
Nyilv{ntart{si sz{m:
KSH azonosító:
0625900
Egyéb szervezeti azonosító:
Adósz{m:
15354570-2-06
Banksz{mlasz{m:
57200055-15354570
IBAN sz{m:
Sz{mlavezető:
Szegv{r és Vidéke Takarékszövetkezet
Al{ír{sn{l képviseli:
Fekete G{bor polg{rmester
mint a közszolg{ltat{st megrendelő, tov{bbiakban Megrendelő,
m{srészről
Teljes név:

Csongr{di Víz- és Kommun{lis Szolg{ltató Korl{tolt
Felelősségű T{rsas{g
V{rosi Víz- és Kommun{lis Kft.
6640 Csongr{d, Erzsébet u. 25.
06-09-003054

Rövid név:
Székhely:
Cégjegyzéksz{m/nyilv{ntart{si
sz{m:
KSH azonosító:
11092715-3600-113-06
Egyéb szervezeti azonosító:
Adósz{m:
11092715-2-06
Banksz{mlasz{m:
57200048-10006375-00000000
IBAN sz{m:
Sz{mlavezető:
Szegv{r és Vidéke Takarékszövetkezet
Al{ír{sn{l képviseli:
Balogh P{l
mint a közszolg{ltat{st ell{tó– tov{bbiakban Szolg{ltató

együtt felek, tov{bbiakban Felek között, az alulírott napon és helyen, az al{bbi feltételekkel:
I. PREAMBULUM
1.

A helyi önkorm{nyzatokról szóló 1990.évi LXV. törvényben (tov{bbiakban Ötv.), az
{llamh{ztart{sról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (tov{bbiakban Áht.) és a
hulladékgazd{lkod{sról szóló 2000. évi XLIII. törvényben (a tov{bbiakban: Hgt.) foglaltak
alapj{n, Megrendelő a Homokh{ts{gi Region{lis Konzorciumban részt vevő
Önkorm{nyzatokkal közösen, az önkorm{nyzati feladat-ell{t{si körébe tartozó
szil{rdhulladék-gazd{lkod{si közszolg{ltat{s teljes körű ell{t{sa célj{ból, és a közszolg{ltat{s
ell{t{s{hoz szükséges, a Konzorcium tagjainak közös tulajdon{t képező létesítmények,
eszközök, berendezések haszn{lata érdekében ezen vagyonelemek vagyonkezelésbe ad{sa
célj{ból a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (tov{bbiakban Kbt.) előír{sainak
megfelelően közbeszerzési elj{r{st indított, amely KÉ 4391/2008 sz{mon a Közbeszerzési
Értesítőben. A szerződés tartalm{nak kialakít{s{ra az aj{nlati felhív{s és a közbeszerzési kiír{s

sor{n készült dokument{ció, az elj{r{sban a V{llalkozó {ltal benyújtott aj{nlat, nyilatkozatok
és iratok alapj{n került sor. A szerződés egyes részeinek, megfogalmaz{sainak értelmezésekor
ezen dokumentumokat is figyelembe kell venni, jelen szerződést ezen dokumentumokkal
egységesen kell kezelni.
2.

Szolg{ltató kijelenti, hogy (Szolg{ltató, illetve Szolg{ltató valamennyi tagja) működő
gazdas{gi t{rsas{g, jelen szerződés al{ír{sakor nem {ll csőd-, felsz{mol{si-, vagy
végelsz{mol{si elj{r{s alatt, és tudom{sa szerint nem kezdeményezték ellene a csőd-vagy
felsz{mol{si elj{r{s megindít{s{t.

3.

Az elj{r{s lez{r{saként Felek jelen közfeladat és vagyonkezelés ell{t{si szerződésben rögzítik
a közfeladat és a vagyon {tad{s{val és a közfeladat, illetve vagyonkezelés ell{t{s{val
összefüggő, Feleket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket.

4.

A közszolg{ltat{si feladatot Szolg{ltatónak a szerződés ideje alatt folyamatosan kell
biztosítania oly módon, hogy a Megrendelő a kor{bban hat{lyban lévő szil{rdhulladékgyűjtési és -sz{llít{si szerződéseinek lej{rt{t vagy megszűntetését követően a szil{rdhulladékgyűjtési és -sz{llít{si feladatokat l{tja el. A kor{bban hat{lyban lévő szerződésekben
meghat{rozott feladatok {tvétele fokozatosan történik azzal, hogy a szerződés lej{rtakor a
Szolg{ltatónak kell minden feladat ell{t{s{hoz szükséges eszköz- és szakember {llom{nyt
biztosítani, nem kerül {tad{sra semmi a kor{bbi szolg{ltatóktól.

II. RÉSZLETES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
1. A közfeladat terjedelme, a közfeladattal kapcsolatos nyilatkozatok
1.1.

Az Szolg{ltató {ltal ell{tandó közfeladat részletes meghat{roz{sa:

1.2.

Az 1.3. pontban meghat{rozott területen a jelen szerződésben meghat{rozott mennyiségű
hulladék összegyűjtése, elsz{llít{sa, kezelése, {rtalmatlanít{sa, illetve szelektív gyűjtési,
sz{llít{si, és feldolgoz{si feladatok ell{t{sa kiz{rólag a jelen szerződés elv{laszthatatlan 1.
sz{mú

1.3.

mellékletét képező vagyonkezelési szerződésben vagyonkezelésbe adott létesítmények,
eszközök, berendezések haszn{lat{val.

1.4.

A Szolg{ltató {ltal ell{tandó közfeladat pontos területi hat{rai: Tömörkény község
közigazgat{si területe.

1.5.

A Szolg{ltató {ltal ell{tandó közfeladat pontos időtartama:
A Szolg{ltató a lakoss{gi kommun{lis hulladék összegyűjtésére és elsz{llít{s{ra vonatkozó
feladatokat 2008. szeptember 1-től 2034. december 31. napj{ig l{tja el,
A szelektív gyűjtési, sz{llít{si, kezelési közfeladatot, valamint az {rtalmatlanít{si közfeladatot
Szolg{ltató 2008. szeptember 1-től - 2034. december 31. napj{ig l{tja el

2. A közfeladat-ell{t{si jog ellenértéke

2.1. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés II/1.1. pontj{ban meghat{rozott
közfeladat ell{t{si jog{t, jelen szerződés II/1.2-1.3. pontban foglaltak szerinti

terjedelemben, a jelen szerződésben rögzített korl{toz{sokkal és feltételekkel
–, Szolg{ltató részére {tengedi.
2.2. Szolg{ltató kijelenti, hogy az ell{tandó közfeladat végzéséhez szükséges
vagyont{rgyakat a jelen szerződéstől elv{laszthatatlan vagyonkezelői
szerződésben foglaltaknak megfelelően {tvette, és az ott meghat{rozottaknak
megfelelően hasznosítja, haszn{lja, stb.
III. A KÖZFELADAT ELL[T[S[N BELÜL VÉGZETT KÖZSZOLG[LTAT[S FELTÉTELEI
1. A közszolg{ltat{s ell{t{s{val kapcsolatos, {ltal{nos szab{lyok

1.1. Megrendelő a jelen szerződés I/1. pontj{ban körülírt közfeladat ell{t{s{n belül, az al{bbi
közszolg{ltat{si feladatok ell{t{s{val bízza meg Szolg{ltatót:

1.2. Megrendelő megrendeli a közigazgat{si területére eső az önkorm{nyzat helyi rendeletében
megfogalmazottak szerinti települési szil{rdhulladék gyűjtését és sz{llít{s{t, valamint a
hulladékok megfelelő módon történő előkezelését, {rtalmatlanít{s{t, tov{bb{ a kihelyezett
szelektív hulladékgyűjtő szigeteken összegyűjtött hulladékok elsz{llít{s{t, kezelését,
{rtalmatlanít{s{t a Hgt. 21. § (3) bekezdés a) és c) pontjaiban, valamint az (5) bekezdésben
foglaltakra tekintettel, kivéve a Hgt. 20. § (4) bekezdésében megjelölt eseteket. A Szolg{ltató
v{llalja a Hgt. 27. § szerint a környezetvédelmi előír{sok megtart{sa mellett - az önkorm{nyzati
rendeletben előírt módon - a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól illetve közterületről
történő begyűjtését, elsz{llít{s{t a rendeletben kijelölt region{lis hulladékkezelő telepre, illetőleg
a települési hulladék kezelését, {rtalmatlanít{s{t a szolg{ltat{s folyamatoss{g{nak biztosít{sa
mellett, tov{bb{ a szelektíven gyűjtött hulladékok begyűjtését, elsz{llít{s{t és kezelését,
{rtalmatlanít{s{t.

1.3. Felek kijelentik, hogy a v{llalkozó tevékenysége a Hgt. rendelkezései szerint közszolg{ltat{snak
minősül, melynek igénybevétele a helyi közszolg{ltat{ssal ell{tott területen az önkorm{nyzat
{ltal a közszolg{ltat{sba bevont ingatlan tulajdonos{ra, haszn{lój{ra nézve kötelező.

1.4. A közszolg{ltat{s körébe tartozó hulladék {rtalmatlanít{sa és elhelyezése: Felgyői lerakóban
történik.

1.5. Felelősségbiztosít{s:
Szolg{ltató saj{t költségére köteles a közszolg{ltat{shoz kapcsolódó felelősségbiztosít{st kötni,
beleértve a tevékenységével okozott környezeti k{rok elh{rít{s{ra vonatkozó környezetvédelmi
biztosít{st is.
A hulladékkezelő létesítmény esetében a biztosítéknak fedeznie kell a létesítmény bez{r{sakor,
illetőleg a tevékenység felhagy{sakor szükséges felsz{mol{si költségeket. Hulladéklerakó
esetében ennek fedeznie kell a lerakó utógondoz{s{nak és legfeljebb harminc évig történő
monitoroz{s{nak költségeit is.
2. A közszolg{ltat{si vagyonműködtetés szakmai és személyi feltételeinek {ltal{nos szab{lyai
2.1.

Szolg{ltató a közszolg{ltat{s időtartama alatt köteles a közszolg{ltat{shoz a jelen szerződés
elv{laszthatatlan mellékletét képező vagyonkezelési szerződés alapj{n rendelkezésére bocs{tott
vagyont{rgyak (ingatlanok, gépek berendezések, j{rművek, stb.) működtetéséhez a Hgt-ben, és

a kapcsolódó jogszab{lyokban, így különösen a hulladékkezelési közszolg{ltató kiv{laszt{s{ról
és a közszolg{ltat{si szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendeletben előírt szakmai és
személyi feltételeket biztosítani.
3. A közszolg{ltat{s ell{t{s{val kapcsolatos elv{r{sok, jogok és kötelezettségek
3.1.

Megrendelő kötelezettségei:

a) jogszab{lyi előír{soknak megfelelő módon a közszolg{ltat{s díj{nak önkorm{nyzati
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3.2.

rendeletben történő meg{llapít{sa,
a közszolg{ltat{s hatékony és folyamatos ell{t{s{hoz a közszolg{ltató sz{m{ra szükséges
inform{ciók és adatok szolg{ltat{sa a Hgt. 23. §-{nak g) pontj{ra tekintettel,
a közszolg{ltat{s körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési
tevékenységek összehangol{s{nak elősegítése,
a településen működtetett különböző közszolg{ltat{sok összehangol{s{nak elősegítése,
Szolg{ltató jelen szerződés szerinti, kiz{rólagos közszolg{ltat{si jog{nak rendeletben
történő biztosít{sa,
az Megrendelő {ltal rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy mentesség miatt
felmerülő költségek megtérítése,
Megrendelő jelen szerződés megkötésével egyidejűleg {tadja szolg{ltató részére a
település térképét és címjegyzékét.

Szolg{ltató {ltal{nos kötelezettségei a közszolg{ltat{ssal kapcsolatban

3.2.1.

Szolg{ltató köteles a III/ 1.1. pontban meghat{rozott közszolg{ltat{s

a) folyamatos és teljes körű ell{t{s{ra,
b) teljesítéséhez megfelelő létsz{mú és képzettségű szakember alkalmaz{s{ra,
c) folyamatos, biztons{gos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések szakmai és
személyi feltételeinek biztosít{s{ra, és karbantart{sok elvégzésére,
d) díj{nak mértékéről és az alkalmaz{s tapasztalatairól legal{bb évente egyszer t{jékoztatni
Megrendelő döntéshozó testületét,
e) díj{ra vonatkozó javaslat készítése legal{bb évente egy alkalommal,
f) teljesítésével összefüggő adatszolg{ltat{s rendszeres teljesítésére és meghat{rozott
nyilv{ntart{si rendszer működtetésére.
g) A Szolg{ltató köteles a begyűjtött hulladék mennyiségét és összetételét fajt{nként
nyilv{ntartani, az {ltala végzett kezelésről, a kezelt és a kezelést eredményéből sz{rmazó
hulladékokról nyilv{ntart{st, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és
ezekről a hatós{goknak bejelentést tenni.
h) A Szolg{ltató köteles jelen szerződés al{ír{sakor az ell{t{si területen működő, helyi
települési hulladékkezelő közszolg{ltatókkal együttműködni.
3.2.2.

Szolg{ltató a III/1.1. pontban rögzített közszolg{ltat{s elősegítése érdekében az al{bbi
feladatokat köteles ell{tni:

3.2.2.1.
a)
b)
c)
d)

Adminisztratív feladatok:
könyvelés, sz{mvitel, bérsz{mfejtés
adminisztr{ció, nyilv{ntart{s,
adatb{zis-kezelés, a vonatkozó jogszab{lyokban előírt adatszolg{ltat{s teljesítése,
jogi ügyvitel.

3.2.2.2.
a)
b)
c)

Díjbeszedés:
sz{ml{z{s
díj érvényesítése
h{tralékos díj kezelése

3.2.2.3. A Felhaszn{lókkal/fogyasztókkal kötendő, a közszolg{ltat{s igénybevételére ir{nyuló
közüzemi szerződés kezelése, ezen belül a közüzemi szerződés:
a) megkötése,
b) nyilv{ntart{sa,
c) módosít{sa,
d) megszüntetése
3.2.2.4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ügyfélszolg{lati feladatok ell{t{sa, ezen belül:
ügyfelek t{jékoztat{sa,
ügyfélbejelentések kezelése,
ügyfélpanaszok kivizsg{l{sa és kezelése,
sz{mlareklam{ciók kezelése
személyes ügyfélszolg{lat működtetése,(pontos címek megjelölésével)
telefonos ügyfélszolg{lat működtetése,
ügyeleti rendszer működtetése,
internetes honlap működtetése

3.2.3.

Szolg{ltató {gazat-specifikus kötelezettségei: A Szolg{ltató köteles aj{nlat{ban, illetve a
tevékenységet szab{lyozó jogszab{lyokban meghat{rozott módon és gyakoris{ggal elvégezni
a lomtalanít{st, a szelektív hulladékgyűjtést, sz{llít{st illetve feldolgoz{st, és a kommun{lis
hulladékok sz{llít{s{t, gyűjtését az Önkorm{nyzati rendeletben megjelölt darabsz{mú
edényzet tekintetében.

3.3.

A közszolg{ltat{s teljesítése alóli mentesülés szab{lyai:
Amennyiben a Szolg{ltató az esedékes szolg{ltat{st elvégezni nem tudja (pl. gépj{rmű
meghib{sod{s, időj{r{si körülmények), úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra
engedéllyel és kapacit{ssal rendelkező helyettes útj{n. Ha a helyettesítés nem megoldható, és
ilyen módon a szolg{ltat{s a szolg{ltat{si napon elmarad, arról a Szolg{ltató haladéktalanul
értesíteni köteles Megrendelőt. Ez esetben Megrendelő jogosult a Szolg{ltató költségére
helyettesről gondoskodni, mely esetben jogosult az ezzel felmerülő költségeket és k{r{t a
jólteljesítési biztosíték terhére érvényesíteni. Amennyiben a helyettesítés a Megrendelő {ltal sem
volt megoldható, úgy a szolg{ltató az akad{ly elh{rul{s{t követő legközelebbi szolg{ltat{si
napon a szolg{ltat{s szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elsz{llítani.
Amennyiben a hulladék nem a szabv{nyos, z{rt t{rolóedényben, illetve nem az Szolg{ltatótól
v{s{rolt jelzett zs{kban kerül kihelyezésre, úgy Szolg{ltató nem köteles a hulladék begyűjtésére,
elsz{llít{s{ra, kezelésére, {rtalmatlanít{s{ra.

Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior
akad{lyozza meg, amely a Szerződés al{ír{s{nak időpontja ut{n következett be.
Vis maior alatt értendők különösen elemi csap{sok, sztr{jkok vagy egyéb
munkahelyi zavarg{sok, hadüzenettel indított vagy anélküli h{borúk,
blok{dok, zendülés, l{zad{s, j{rv{nyok, földcsuszaml{sok, földrengések,

viharok, vill{mcsap{sok, {rad{sok, zavarg{sok, robbant{sok, valamint egyéb
hasonló, előre nem l{tható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül
merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskod{ssal sem tudnak
kiküszöbölni.
4. A hatós{gi {ras díjképzés alapelvei

4.1. Szolg{ltatót az {ltala végzett közszolg{ltat{sért díjaz{s – tov{bbiakban Szolg{ltat{si Díj - illeti
meg, melyet a közszolg{ltat{st
felhaszn{lóktól jogosult beszedni.

igénybe

vevőktől,

vagy

igénybevételére

kötelezett

A közszolg{ltat{si díj meg{llapít{sa a hulladékkezelési közszolg{ltat{si díj meg{llapít{s{ra vonatkozó, mindenkor
hat{lyos jogszab{lyi előír{soknak megfelelően történik, szerződő Felek a díj meg{llapít{s{n{l ezeket a rendelkezéseket
tekintik ir{nyadónak a szerződés időtartam{ra

4.2. A vonatkozó jogszab{lyok értelmében, a közszolg{ltat{sért j{ró díjaz{s egység{r{t Megrendelő,
{rmeg{llapít{si jogkörében elj{rva, helyi rendeletében, hatós{gi {rként köteles meg{llapítani.
Amennyiben több szolg{ltató l{tja el a közszolg{ltat{s egyes részeit, a Megrendelőre vonatkozó
teljes közszolg{ltat{si díj jelen szerződés egység{ra alapj{n kerül meg{llapít{sra és a
Megrendelő rendeletében rendelkezik a díj megoszt{s{ról.

4.3. Szolg{ltató, minden év október 31. napj{ig köteles a következő évi közszolg{ltat{si díjra
vonatkozó, részletes költségelemzésen alapuló javaslat{t, Megrendelő jegyzője sz{m{ra
megküldeni.

4.4. A Szolg{ltat{si Díj meg{llapít{s{ra ir{nyuló díjjavaslat készítésekor Szolg{ltató az al{bbi elvek
figyelembe vételével köteles elj{rni:
4.4.1.

Az egységnyi, {ltal{nos forgalmi adó nélkül sz{mított Szolg{ltat{si Díjnak fedezetet kell
nyújtania:

a) A közszolg{ltat{s saj{toss{gainak megfelelő, tartós működés valamennyi közvetlen és
közvetett költségének r{fordít{s{nak megtérülésére, figyelemmel a közszolg{ltat{ssal
összefüggő egyéb bevételekre, az elvon{sokra és a t{mogat{sokra is,
b) a Szolg{ltató vagyonkezelésében a közszolg{ltat{s ell{t{s{hoz szükséges vagyon
fenntart{s{ra, rekonstrukciój{ra, felújít{s{ra, pótl{s{ra, esetleges fejlesztésére, legal{bb az
adott vagyont{rgyak elsz{molt – a közbeszerzési elj{r{s kiír{s{ban megadottaknak megfelelő
élettartam alapj{n meg{llapított értékcsökkenésének erejéig,
c) a finanszíroz{si költségekre,
d) a Szolg{ltató mélt{nyos haszn{ra.
4.4.2.

A tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az indokolt költségek és
r{fordít{sok megtérülésének biztosít{s{ra alkalmas legyen és ösztönözzön a közszolg{ltat{s
biztons{gos és legkisebb költségű ell{t{s{ra, a közszolg{ltató kapacit{s{nak hatékony
kihaszn{l{s{ra, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony
hulladékgazd{lkod{sra. Indokolt költségnek és r{fordít{snak minősül különösen a
hulladékbegyűjtés,
-sz{llít{s
és
-{rtalmatlanít{s
gyakorl{s{hoz
szükséges,
a
hulladék{rtalmatlanító létesítményeknek a közszolg{ltat{ssal kapcsolatos üzemeltetési és
karbantart{si költségei és r{fordít{sai, a környezetvédelmi kiad{sok és r{fordít{sok, valamint
a közszolg{ltat{s körében működtetett létesítmények utógondoz{s{nak és monitoroz{s{nak a
díjfizetési időszakra vetített költsége. A tartós működéshez szükséges nyereségnek minősül a

közszolg{ltat{s teljesítése sor{n - az elvon{sokra, t{mogat{sokra és a szolg{ltat{s jellegére
tekintettel az adott önkorm{nyzattal egyeztetett mértéket meg nem haladó - képzett nyereség,
amely biztosítja az indokolt fejlesztések (bővítések, rekonstrukciók) forr{s{t, illetve az
indokolt befektetések megtérülését.
4.4.3.

Közszolg{ltat{si díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolg{ltat{s
teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott, költségvetési, illetőleg
önkorm{nyzati t{mogat{st, a közszolg{ltat{s teljesítése folyamat{ban keletkező
melléktermékek (pl. biog{z, komposzt), valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok
hasznosít{s{ból vagy hasznosít{s célj{ra történő {tad{sból sz{rmazó bevételt.

4.4.4.

Az utógondoz{si és monitoroz{si költségek a közszolg{ltat{si díjban akkor érvényesíthetők,
ha a közszolg{ltató az utógondoz{s, illetve a monitoroz{s körébe tartozó feladatai ell{t{s{ra
tervet készít, amely alapj{n mennyiségar{nyosan meg{llapítja az ennek megvalósít{s{hoz
évente szükséges, infl{cióval korrig{lt bevételt, s annak mértékét a passzív időbeli
elhat{rol{sokkal szemben közvetlen költségként sz{molja el vagy, ha az utógondoz{s, illetve
monitoroz{s célj{ra szükséges fedezetet csak közelíteni lehet, akkor az időközönként
ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot képez. Jogszab{ly az utógondoz{s, illetve a
monitoroz{s körébe tartozó feladatok ell{t{s{t az {rtalmatlanít{st végző szolg{ltató sz{m{ra
kötelező.

4.4.5.

A szelektív gyűjtésben résztvevőnek - a hulladéknak a begyűjtőhelyen (pl. hulladékgyűjtő
udvar, gyűjtőpont) történő {tad{s{ért - díj nem sz{mítható fel, ugyanakkor az ilyen módon
begyűjtött hulladék gyűjtésének, sz{llít{s{nak és kezelésének költségei és r{fordít{sai
indokolt költségnek, illetve r{fordít{snak minősülnek.

4.4.6.

A közszolg{ltat{si díj meg{llapít{sa az {ltal{nos forgalmi adó nélkül sz{mított egységnyi
díjtétel meghat{roz{s{val történik. Az egységnyi díjtételt a fentiekben meghat{rozott indokolt
költségek, r{fordít{sok és a nyereség összege és a v{rható szolg{ltat{si mennyiség
h{nyadosaként kell meg{llapítani. Települési szil{rd hulladék esetében a v{rható szolg{ltat{si
mennyiség a településen szolg{ltat{st igénybe vevők sz{m{nak és a fajlagos
hulladékmennyiségnek a szorzata. A fajlagos hulladékmennyiség meghat{roz{sa a
díjkalkul{ció része, amelyet az előző évi tényleges szolg{ltat{si mennyiség alapj{n kell
sz{mítani.

4.4.7.

Az egységnyi díjtétel a települési szil{rd hulladékkal kapcsolatos közszolg{ltat{s esetén a
gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja, illetve az elsz{llít{sra {tvett hulladék tömeg vagy térfogat
szerint meghat{rozott díja. A települési szil{rd hulladék esetében az adott időszakra
vonatkozó egységnyi díjtétel és az ürítések mennyiségének, illetve gyakoris{g{nak a szorzata.

4.4.8.

Az egységnyi díjtétel meg{llapít{sakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet az
ingatlantulajdonos vagy a közszolg{ltató tulajdona-e. Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel a
közszolg{ltató biztosítja, annak költsége a díjtétel meg{llapít{s{n{l nem vehető figyelembe.

4.4.9.

Az egységnyi díjtétel a sz{ml{z{s költségeit is tartalmazza.

4.4.10. A közszolg{ltató {ltal teljesítendő, jogszab{lyokban meghat{rozott közszolg{ltat{s mértékét
és minőségét meghaladó többletszolg{ltat{s esetére az egységnyi díjtól ar{nyosan eltérő és a
teljesített közszolg{ltat{s jellegét figyelembe vevő díjszab{st lehet meg{llapítani. A
közszolg{ltat{s igénybevételére kötelezett csak akkor kötelezhető a többletszolg{ltat{s miatti

díjkülönbözet megfizetésére, ha a többletszolg{ltat{sra az ő felróható magatart{sa miatt volt
szükség.
4.4.11. A szolg{ltat{si díjjavaslat készítése és a Szolg{ltat{si Díj meg{llapít{sa sor{n Feleknek
figyelembe kell venniük:
a) jogszab{lyok, rendeletek, hatós{gi előír{sok, adók, v{mok, j{rulékok v{ltoz{s{t,
b) a közszolg{ltat{s lényeges minőségi vagy mennyiségi v{ltoz{s{t,
c) Szolg{ltató közszolg{ltat{si feladatainak lényeges bővülését,
d) A jelen szerződés 4.4.12. pontj{ban meghat{rozott infl{ciót.
4.4.12. A szerződés megkötését követően a Szolg{ltató minden év október 31-ig köteles részletes
al{t{maszt{ssal és adatszolg{ltat{ssal a Megrendelő részére a következő 12 hónapban
befizetni szükséges teljes díj infl{ció miatti növelésének mértékét megadni oly módon, hogy
az nem haladhatja meg előző 12 hónapra vonatkozó, a szerződés alapj{n alkalmazott teljes díj
mértékének a KSH fogyasztói {rindex (infl{ció) mértékét, amennyiben az nem haladja meg
8%-ot, kivéve, ha a kor{bbi évhez képest bővebb szolg{ltat{st kell nyújtania a Szolg{ltatónak.
Amennyiben a díj meg{llapít{s{nak időszak{ban a KSH fogyasztói {rindex (infl{ció) mértéke
meghaladja a 8%-ot, ebben az esetben Felek jogosultak a díjat egyeztetés útj{n, közös
megegyezéssel meghat{rozni.
A díjat úgy kell meg{llapítani, hogy ösztönözzön a köz- szolg{ltat{s biztons{gos és legkisebb
költségű ell{t{s{ra, a Szolg{ltató kapacit{s{nak hatékony kihaszn{l{s{ra, valamint a
környezetvédelmi követelmények és a fenntartható fejlődés érvényre juttat{s{ra.
4.4.13. Amennyiben Szolg{ltató a közszolg{ltat{s körébe tartozó tevékenység mellett m{s gazdas{gi
tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is
alkalmaznia kell.

4.5. Felek meg{llapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő, a Szolg{ltató {ltal készített – a
díjképzés jelen szerződésben rögzített elveinek megfelelő - díjjavaslatn{l Megrendelő
döntéshozó testülete a közszolg{ltat{s díj{t
a) alacsonyabb mértékben {llapítja meg, vagy
b) nem {llapítja meg, vagy
c) nem az adott év első napj{tól kezdődően {llapítja meg
a sz{mított különbséget díjkompenz{ció form{j{ban köteles Szolg{ltatónak megtéríteni. A
díjkompenz{ciót negyedévente egy összegben – sz{mla ellenében - Megrendelő mindaddig
köteles a Szolg{ltatónak megfizetni, amíg az a)-c) pontok valamelyikében meghat{rozott
mulaszt{sa fenn{ll. Az Megrendelő késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeres összegének megfelelő kamatot is köteles Szolg{ltatónak megfizetni.

4.6. Felek meg{llapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő - rendeletében szab{lyozott módon
- a közszolg{ltat{s igénybe vevő, vagy igénybevételre kötelezett felhaszn{ló részére
díjkedvezményt vagy mentességet {llapít meg, az ennek következtében a Szolg{ltatón{l
jelentkező díjbevétel kiesést az adott év m{jus 31. illetve október 30. napj{ig egy összegben
köteles megtéríteni. Késedelmes teljesítés esetén a kamat mértéke a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszerese.

4.7. A sz{ml{z{s havonta / negyedévente, utólag, a sz{mviteli és az Áfa törvény előír{sainak
figyelembevételével történik a felhaszn{lók felé. A vegyesen gyűjtött települési szil{rd hulladék

begyűjtésére szolg{ló zs{knak a közszolg{ltatótól való megv{s{rl{sa, egyidejűleg jelenti a
literrel (térfogattal) azonos hulladékmennyiség kezelési költségének megfizetését is.
Lakoss{gi és önkorm{nyzati intézményi közszolg{ltat{si díjak legmagasabb mértéke 2008.
Szeptember 1. - 2008. december 31.
Gyűjtési és sz{llít{si díj:

Gyűjtőedényzet típusa
kategoriz{lva

1 hétre (egy alkalomra) vetített
gyűjtési és sz{llít{si díj

70-80 literesek

Fajlagos díj (Ft/liter)
0,73

110-120 literesek
1100 literes
5000 literes
Összesen

Lomtalanít{s az önkorm{nyzati rendeletben előírt kötelező alkalmon felül, eseti megrendelés és
elsz{mol{s alapj{n történik.

Ártalmatlanít{s fajlagos díja: 0,47 Ft/liter

Szelektív sz{llít{s, gyűjtés és feldolgoz{s fajlagos díja: 1,07 Ft/liter

5. A közszolg{ltatók végfelhaszn{lókkal szembeni díjköveteléseinek érvényesíthetőségi feltételei

5.1. Szolg{ltató köteles a közszolg{ltat{si tevékenysége sor{n, a kisz{ml{zott szolg{ltat{si díjak
befizetési feltételeiről gondoskodni.

5.2. Szolg{ltató köteles pénzgazd{lkod{s{t úgy megszervezni, hogy a kisz{ml{zott szolg{ltat{si
díjak fizetési hat{ridőn belüli, illetve a lej{rt, be nem folyt követelések nélkül is folyamatosan és
tartósan fedezni tudja folyó kiad{sait.

5.3. Szolg{ltató a késedelmes díjfizetések ut{n – a Ptk-ban és a közüzemi/közszolg{ltat{si
szerződésben foglaltaknak megfelelően – jogosult késedelmi kamatot és kezelési költséget
érvényesíteni a késedelmesen fizető felhaszn{lókkal szemben.

5.4. Amennyiben a behajt{s költségei és gazdas{goss{gi szempontok indokolj{k, Szolg{ltató –
Megrendelő előzetes ír{sbeli hozz{j{rul{s{val – jogosult a díjköveteléseket, vagy azok egy
részét - megfelelő pénzügyi és jogi garanci{k mellett –, pénzügyi intézményre (hitelintézet, vagy

pénzügyi v{llalkoz{s) engedményezni (faktoring). A faktorcég igénybevételének Szolg{ltatón{l
jelentkező faktordíja nem haladhatja meg az engedményezett díjkövetelések saj{t behajt{s{nak
kalkul{lt költségeit.

5.5. Szolg{ltató a kisz{ml{zott szolg{ltat{si díjak beszedése érdekében jogosult a közszolg{ltat{st
igénybe vevő, illetve igénybevételére kötelezett felhaszn{lókat a lej{rt tartoz{s megfizetésére
ír{sban felszólítani, illetve a tartoz{s behajt{sa érdekében a jogszab{lyokban biztosított
lehetőségekkel élni.

5.6. A közszolg{ltat{s igénybevételére, jogszab{ly alapj{n kötelezett felhaszn{lók díjh{tralék{nak
egyéb érvényesítési lehetőségei:
5.6.1.

Szolg{ltató, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel köteles a közszolg{ltat{si díjjal
késedelembe esett fogyasztót - aj{nlott levél útj{n - ír{sban felszólítani a díjh{tralék
keletkezését követő 30 napon belül.

5.6.2.

A felszólít{s eredménytelensége esetén a díjh{tralék keletkezését követő 90. napot követően a
közszolg{ltató - a felszólít{s megtörténtének igazol{sa mellett - a díjh{tralék, késedelmi kamat
és a felmerült költségek adók módj{ra történő behajt{s{t a települési önkorm{nyzat
jegyzőjénél kezdeményezi.

5.6.3.

A települési önkorm{nyzat jegyzője - a kezdeményezés kézhezvételétől sz{mított nyolc napon
belül - a külön jogszab{lyban meghat{rozottak szerint intézkedik a díjh{tralék, késedelmi
kamat és a felmerült költségek behajt{sa érdekében. A behajtott díjh{tralékot, késedelmi
kamatot, valamint a közszolg{ltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit
a települési önkorm{nyzat jegyzője nyolc napon belül {tutalja a közszolg{ltatónak.

5.6.4.

A behajthatatlan díjh{tralék esetében ennek tényéről és ok{ról a települési önkorm{nyzat
jegyzője - a behajt{s eredménytelenségét követő nyolc napon belül - igazol{st ad a
közszolg{ltatónak.

5.6.5.

Szolg{ltató a köztartoz{s behajt{sa érdekében köteles Megrendelővel mindenben
együttműködni, Szolg{ltató részére tartoz{s behajt{s{hoz szükséges adatszolg{ltat{st
teljesíteni megfelelő form{ban.

6. Szolg{ltató {ltal ell{tható egyéb, bevétel megszerzésére ir{nyuló tevékenységek és azok
elsz{mol{si szab{lyai
6.1.

6.1.1.

Szolg{ltató {ltal ell{tható, a közszolg{ltat{shoz rendelkezésre {lló személyi, t{rgyi feltételek
szabad kapacit{s{nak kihaszn{l{s{val, vagy a közszolg{ltat{s végzésével összefüggő egyéb,
bevétel megszerzésére ir{nyuló tevékenységek: pl. adminisztr{ciós tevékenység,
ügyfélszolg{lati szolg{ltat{s m{s közszolg{ltatónak, biog{z hasznosít{s, szelektíven begyűjtött
hulladékok hasznosít{sa stb.
A közszolg{ltat{ssal összefüggő egyéb bevételszerző tevékenység bevételeit Szolg{ltató
köteles jogcímenként, elkülönítetten nyilv{ntartani. Az így realiz{lt bevételeket, és a
kapcsolódó költségeket, r{fordít{sokat elkülönítetten kell nyilv{ntartani. A költségek
levon{sa ut{ni bevételi többletet, a Szolg{ltat{si Díj képzése sor{n, a költségekkel,
r{fordít{sokkal szemben, díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni.

6.1.2.

6.2.

Amennyiben a közszolg{ltat{ssal összefüggő egyéb bevételszerző tevékenység költségei,
r{fordít{sai meghaladj{k a tevékenységgel elért bevétel összegét, a többletköltségek a
Szolg{ltat{si díjban nem érvényesíthetők. Amennyiben a közszolg{ltat{ssal összefüggő egyéb
bevételszerző tevékenység költségei, r{fordít{sai két egym{st követő évben meghaladj{k a
tevékenységgel elért bevétel összegét, a bevételszerző tevékenységet – Felek eltérő
meg{llapod{sa hi{ny{ban – Szolg{ltató köteles megszüntetni.
Szolg{ltató egyéb v{llalkoz{si tevékenységeket is ell{that.

6.2.1.

Szolg{ltató az {ltala ell{tható egyéb, v{llalkoz{si tevékenységeket, jelen szerződésben
foglaltak betart{sa mellett szabadon, saj{t kock{zat{ra végzi azzal, hogy e tevékenységek
összefüggő gazd{lkod{si eredménye nem veszélyeztetheti a közszolg{ltat{s biztons{g{t.

6.2.2.

Szolg{ltató az {ltal ell{tott v{llalkoz{si tevékenységek bevételeit, kiad{sait, r{fordít{sait
köteles a közszolg{ltat{s bevételeitől, költségeitől, r{fordít{saitól elkülönítetten, tételesen
kezelni és nyilv{ntartani. A v{llalkoz{si tevékenységből sz{rmazó veszteséges gazd{lkod{sért
Szolg{ltató teljes körű helyt{ll{ssal tartozik.

7. Szolg{ltató pénzügyi, gazdas{gi, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony
gazd{lkod{s{nak ellenőrizhetőségét, {tl{thatós{g{t biztosító előír{sok
7.1.

Szolg{ltató köteles Megrendelő kérésére, az {ltala végzett közszolg{ltat{ssal és a
gazd{lkod{s{val kapcsolatos inform{ciókat, adatokat, a sz{mviteli és egyéb analitikus
nyilv{ntart{saival egyező tartalommal Megrendelőnek ír{sban megadni. Jelen szerződés súlyos
megszegésének minősül, ha Szolg{ltató bizonyítottan valótlan adatokat szolg{ltat
Megrendelőnek.

7.2.

Szolg{ltató köteles biztosítani Megrendelő részére, hogy Megrendelő közvetlenül, vagy arra
kijelölt, szakmailag felkészült megbízottja ellenőrizhesse Megrendelő adatszolg{ltat{s{nak
hitelességét és a jelen szerződésben v{llalt kötelezettségei teljesítését. Szolg{ltató köteles
közreműködni abban, hogy Megrendelő, vagy megbízottja az ellenőrzés feladatait elvégezhesse,
és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocs{t.

7.3.

Megrendelő, vagy megbízottja köteles az ellenőrzés meg{llapít{sait t{rgyszerűen, a valós{gnak
megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint – a Szolg{ltató
vezetője {ltal, a jelentéstervezetre tett észrevételeinek egyeztetését követően - a végleges
jelentést Szolg{ltató vezetőjének megküldeni.

7.4.

Szolg{ltató jogosult az ellenőrzés meg{llapít{sait megismerni, a jelentéstervezetre a helyszínen
vagy ír{sban 8 napon belül észrevételt tenni, és köteles az ellenőrzés meg{llapít{sai, javaslatai
alapj{n tett intézkedéseiről Megrendelőt ír{sban t{jékoztatni.

8. Alv{llalkozók, egyéb közreműködők igénybevétele

8.1. Felek meg{llapodnak abban, hogy Szolg{ltató a jelen szerződésben részletezett közszolg{ltat{s
és egyéb feladatai ell{t{s{hoz - a Kbt. 304.§-{ban foglaltak betart{sa mellett - jogosult
alv{llalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére, az al{bbi feltételekkel:

8.2. Az alv{llalkozók alkalmass{g{nak meg{llapít{s{n{l a Kbt-ben és a közszolg{ltat{s ell{t{s{t
szab{lyozó {gazati jogszab{lyokban előírt pénzügyi, gazdas{gi szakmai, és műszaki
alkalmass{gi feltételek szempontrendszerét kell alkalmazni.

8.3. Új alv{llalkozók bevon{s{ra a Kbt-ben és a közfeladat ell{t{s{t szab{lyozó {gazati
jogszab{lyokban előírtak szerint kerülhet sor.

8.4. A Szolg{ltató {ltal bevont alv{llalkozók teljesítéséért Szolg{ltató úgy felel, mintha saj{t maga
teljesített volna.

8.5. Szolg{ltató az alv{llalkozók {ltal okozott k{rokért teljes hely{ll{si kötelezettséggel tartozik.
IV. BIZTOSÍTÉKOK
1. Jólteljesítési biztosíték

1.1. A Szolg{ltató köteles jólteljesítési biztosítékot készpénz / bankgarancia / készfizető kezességet
tartalmazó biztosít{si szerződés form{j{ban a Megrendelő rendelkezésére bocs{tani. Jelen pont
nem teljesítése esetén a Megrendelő a szerződést azonnali hat{llyal felmondhatja.

1.2. Abban az esetben, ha a szolg{ltat{st a jelen szerződés III.3.4. pontja alapj{n a Megrendelőnek
kell megszerveznie a jólteljesítési biztosíték terhére a Megrendelő jogosult lehív{st eszközölni. A
lehív{s lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Abban az esetben, ha a Megrendelő a
jólteljesítési biztosíték maxim{lis értékéig terjedő összeget nem tudja lehívni, mert a jólteljesítési
biztosítékot egy kor{bbi lehív{st követően a Szolg{ltató – felhív{s ellenére - nem töltötte vissza,
a Megrendelő jogosult a Szerződést egyoldalúan felmondani. A Szolg{ltató felhív{sra –
felmond{s terhe mellett – köteles a jólteljesítési biztosítékot az eredeti szintre feltölteni.

1.3. A szerződésszegés alapj{n érvényesíteni kív{nt lehív{s mértéke a Megrendelő kiz{rólagos
mérlegelési jogköre, azzal, hogy figyelembe veszi az okozott vagyoni és nem vagyoni
k{relemeket, valamint azt, hogy a teljesítés ar{ny{hoz képest a szerződésszegés (hib{s teljesítés)
milyen mértékű.

1.4. A Megrendelő a jólteljesítési biztosítékon túli igazolt k{r{nak megtérítését is követelheti.
1.5. A jólteljesítési biztosíték mértéke 8.000.000,- HUF.
1.6. A jólteljesítési biztosíték mértékét a Szolg{ltató a szerződés ideje alatt köteles fenntartani.
Megrendelő tudom{sul veszi, hogy a jólteljesítési biztosíték fent meghat{rozott értéke a
Homokh{ts{gi Region{lis Konzorcium valamennyi tagönkorm{nyzat{nak közszolg{ltat{si
szerződésének biztosítékaként szolg{l azzal, hogy a lehív{st követően a Szolg{ltatónak a
biztosíték mértékét a jelen szerződésben meghat{rozott mértékig vissza kell töltenie.

1.7. Szolg{ltató a jólteljesítési biztosítékot lehív{st követően köteles 10 napon belül feltölteni, melyet
Megrendelő ellenőrizni köteles, és az ellenőrzés eredményéről a Homokh{ts{gi Region{lis
Konzorcium Tagönkorm{nyzatait értesíti.
V. A KÖZFELADAT-ELL[T[SI SZERZŐDÉS MÓDOSÍT[SA, MEGSZŰNÉSE
1. Szerződés módosít{sa

1.1. A felek csak akkor módosíthatj{k a közszolg{ltat{si szerződésnek a felhív{s, a dokument{ció
feltételei, illetőleg az aj{nlat tartalma alapj{n meghat{rozott részét, ha a szerződéskötést
követően - a szerződéskötéskor előre nem l{tható ok következtében - be{llott körülmény miatt a

szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekét sérti. Ha a közszolg{ltat{si szerződés
megkötését követően alkotott jogszab{ly a közszolg{ltat{si szerződés tartalmi elemeit úgy
v{ltoztatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti, vagy a
módosít{st kötelező jelleggel előírja, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést
módosítj{k.
2. A szerződés megszűnése
2.1.

A közszolg{ltat{si szerződés megszűnik

a) Jelen szerződés I/1.5. pontj{ban meghat{rozott időtartam elteltével;
b) a közszolg{ltató jogutód nélküli megszűnésével;
c) el{ll{ssal, ha a teljesítés még nem kezdődött meg;
d) felmond{ssal.
2.2.

A közszolg{ltató a közszolg{ltat{si szerződéstől a teljesítés megkezdéséig el{llhat, azt követően
a szerződést felmondhatja, ha a közszolg{ltat{si szerződés megkötését követően alkotott
jogszab{ly a közszolg{ltat{si szerződés tartalmi elemeit úgy v{ltoztatja meg, hogy az a
közszolg{ltatónak a közszolg{ltat{s szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos
érdekeit jelentős mértékben sérti.

2.3.

Az önkorm{nyzat képviselő-testülete a közszolg{ltat{si szerződést felmondhatja, ha
a) a Szolg{ltató - közszolg{ltat{s ell{t{sa sor{n - a tevékenységére vonatkozó jogszab{lyokat
vagy hatós{gi előír{sokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bírós{g vagy hatós{g
jogerősen meg{llapította;
b) a Szolg{ltató a közszolg{ltat{si szerződésben meg{llapított kötelezettségét neki felróhatóan
súlyosan megsértette. Felek a szerződéses kötelezettség Szolg{ltatónak felróható súlyos
megsértésének tekintik, különösen ha a Szolg{ltató a III.7.1. pontban előírt inform{ciószolg{ltat{s sor{n hamis, valótlan adatot, inform{ciót szolg{ltat, illetve ha a Szolg{ltató a
hulladékkezelési feladatait saj{t hib{j{ból eredően tartósan (legal{bb 5 napon keresztül)
jelentős mértékben (egy egész utc{ra kiterjedően) a Megrendelő ír{sbeli felszólít{s{ra sem
teljesíti, vagy ha a jelen szerződés 1.sz{mú mellékletét képező vagyonkezelési szerződés
Megrendelő {ltali felmond{sa v{lik szükségessé.

2.4.

A közszolg{ltató a közszolg{ltat{si szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megrendelő a
közszolg{ltat{si szerződésben meghat{rozott kötelezettségét - a Szolg{ltató felszólít{sa ellenére
- súlyosan megsérti, és ezzel a Szolg{ltatónak k{rt okoz vagy akad{lyozza a közszolg{ltat{s
teljesítését.

2.5.

A közszolg{ltat{si szerződés felmond{si ideje 6 hónap.

2.6.

Jelen szerződés megszűnik Felek közös megegyezésével.

2.7.

Felek meg{llapodnak abban, hogy a Szerződés b{rmely okn{l fogva történő megszűnés
(megszüntetése) automatikusan megszünteti a megszűnésének időpontj{ban hat{lyos, jelen
szerződés nélkülözhetetlen mellékletét képező szerződéseket, így a vagyonkezelési szerződést
is.

3. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések
3.1.

Felek meg{llapodnak abban, hogy a Szerződés Szolg{ltató hib{j{ból történő megszűnése esetén
a Szolg{ltató köteles viselni a Megrendelőnek a Homokh{ts{gi Region{lis Konzorcium felé
fenn{lló kötelezettségeinek teljesítéséből eredő, a szerződés megszűnésével keletkező k{r{t,
kötelezettségeit.

3.2.

Felek meg{llapodnak abban, hogy a Szerződés b{rmely okn{l fogva történő megszűnéséig,
(megszüntetésig) kötelesek egym{ssal teljes körűen elsz{molni, különös tekintettel az
Megrendelő feladat-ell{t{si körébe tartozó és Szolg{ltató {ltal végzett közszolg{ltat{s m{s
közszolg{ltató {ltali zavartalan biztosít{s{ra.

3.3.

Az elsz{mol{s keretén belül Szolg{ltató köteles a folyamatos közüzemi szolg{ltat{s
biztosít{s{hoz szükséges inform{ciókat, adatokat, {tadni az Megrendelőnek. Ezek közül,
különösen az al{bbiak {tad{sa kötelező:
a) valamennyi fogyasztó neve és címe,
b) egy évi időszakra vonatkozó, {tlagos, egy fogyasztóra vonatkozó fogyaszt{si adatok,
közület és lakoss{g megbont{sban,
c) késedelmes fizetőkre vonatkozó adatok.

VI. A SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI, MÓDOSÍT[SA, KIEGÉSZÍTÉSE

1.

Jelen szerződés nélkülözhetetlen és elidegeníthetetlen mellékletei:
a) 1.sz. melléklet: Vagyonkezelési szerződés
b) 2.sz.melléklet: térkép és utcanévjegyzék
c) 3. sz. melléklet: Szolg{ltató cégkivonata
d) 4. sz{mú melléklet: késedelmi kötbért igazoló dokumentum
e) 5. sz{mú mellélet: jólteljesítési biztosíték rendelkezésre {ll{s{t igazoló
dokumentum

1.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés és annak mellékletei közötti értelmezési
vita esetén, a jelen szerződésben foglaltak az ir{nyadók.

2.

A jelen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges
engedményezéséhez a mindenkori m{sik fél előzetes, ír{sbeli hozz{j{rul{sa
szükséges.

VII. VEGYES ÉS Z[RÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen szerződésre, alkalmaz{s{ra és értelmezésére a magyar jogszab{lyokat kell
alkalmazni.
2. A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből,
megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel
összefüggő valamennyi jogvit{ban a felek a hat{skörrel és illetékességgel
rendelkező rendes bírós{ghoz fordulnak.

3. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése sor{n
tudom{sukra jutott valamennyi inform{ciót, adatot, a szerződéssel
összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalm{t üzleti titokként kezelik,
azokat kiz{rólag jelen szerződés céljaira haszn{lj{k fel, és csak azon munkat{rsaik
sz{m{ra teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ell{t{s{hoz azok
megismerése szükséges, és ír{sban kötelezettséget v{llaltak az üzleti titok
megtart{s{ra. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja mag{ban
azokat az inform{ciókat, adatokat, stb., amelyek jogszab{ly közérdekű adata felek
b{rmelyike vagy a közvélemény előtt m{r ismertek voltak vagy később, a
titoktart{si kötelezettség megsértése nélkül v{ltak széles körben ismertté, vagy
megismerhetővé.
4. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés
egyéb részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes,
gazdas{gi szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű
rendelkezéssel v{ltj{k fel.
5. Jelen szerződés tekintetében az adóz{s rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
36/A. § rendelkezései alkalmazandók
6. A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés al{ír{s{ra teljeskörű
felhatalmaz{ssal rendelkeznek.
7. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés keretében, az Szolg{ltató haszn{latba adott
önkorm{nyzati vagyonon belül, a jelen szerződés 1. sz. mellékletében külön
megjelölt vagyont{rgyak az EU (ISPA) Kohéziós Alap t{rsfinanszíroz{s{ban jöttek
létre, jelen szerződés érvényességéhez a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Fejlesztési Igazgatós{ga ír{sbeli jóv{hagyó z{radéka szükséges.
Jelen szerződés Tömörkény Község Önkorm{nyzata Képviselő-testülete <../.(<..)
Ökt. sz{mú rendeletének hat{lybalépésével (legkésőbb 2008. szeptember 15.)
egyidejűleg lép hat{lyba, és 2034. december 31. napj{ig terjedő időre szól.
Kelt: Tömörkény, 2008. július 17.

Megrendelő képviseletében
Név: Fekete G{bor
Pozíció: polg{rmester

Szolg{ltató képviseletében
Név: Balogh P{l
Pozíció: ügyvezető
ZÁRADÉK

A fenti szerződést a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatós{ga jóv{hagyta.

Kelt

Kiss P{l
igazgató
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatós{ga

