Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. december 11-ei ülésének
^v^íiapirendi pontja
Tárgy: Döntés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból történő
kiválásról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés VERTIKÁL Nonprofit
Zrt.-vel történő megkötéséről

Előadó: Szabó Péter.polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 16/2019. (XI.20.) Hötth.
számú határozatára tekintettel a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntések
meghozatala is indokolt és szükséges.
A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Paksi
Társulás) hét önkormányzat alkotja: Bölcske, Gerjen, Györköny, Madocsa, Nagydorog, Paks,
Pusztahencse.
E hét település korábban belépett a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásba (továbbiakban: Kaposmenti Társulás), a hulladékgazdálkodási közszolgáltató
kiválasztására és a közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó jogot átadta a
Kaposmenti Társulásnak, melynek eredményeként most a Kaposvári Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (továbbiakban: KHG Nonprofit Kft.) látja el a közszolgáltatási feladatokat. A
Kaposmenti Társuláshoz történő csatlakozás a 2016-2017-es hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást érintő gyors integrációs folyamatokra tekintettel történt, ugyanakkor meg
kellett fontolnunk a Vertikál Nonprofit Zrt. által ellátott Közép-Duna Vidéki közszolgáltatási
rendszerhez történő csatlakozást.
Jelenleg a Paksi Társulást alkotó hét önkormányzat egy önálló sziget a Vertikál Nonprofit
Zrt. és a Közép-Duna vidékét és a Felső-Bácskai térséget ellátó cégek között.

Ez az állapot integrációs és fejlesztési oldalról egy megoldandó kérdés számunkra. Emellett
fontos, hogy a KHG Nonprofit Kft. a térségben gyűjtött hulladékok kezelését továbbra is a

paksi telephelyen végzi, szemben az integrációs folyamat során felvázolt tervekkel, melyek
értelmében a Paksi Hulladékkezelő Központban a lakossági vegyes hulladékok esetében
kizárólag átrakásra, esetleg egyes előkezelési műveletekre került volna sor, majd a
hulladékok lerakását további kezelést követően a kaposvári telepén végezte volna a
közszolgáltató. Mivel a tervezett változások nem valósultak meg, a paksi hulladéklerakó
létesítmény töltési ütemét nem sikerült csökkenteni. A jelenlegi helyzet fenntartása esetén
a szükséges lerakókapacitás helyben történő biztosítása hosszú távon nem megoldható.
A Vertikál Nonprofit Zrt. rendelkezik a környező létesítményekkel, eszközökkel, amelyek
biztosítják a zökkenőmentes, műszakilag megfelelő, méretgazdaságos szolgáltatást.
Mindezek mellett támogatási és pályázati oldalról is kiemelendő tény, hogy az egybefüggő
gyűjtési körzetek, projektterületek számára nyitottak elsősorban a támogatási lehetőségek
is, műszaki gazdaságossági, és költséghatékonysági szempontból ennek megalapozására
kell törekednünk, amely a Vertikál Nonprofit Zrt. közszolgáltatási területébe integrálódva
elérhető, megvalósítható.
Kiemelendő emellett az is, hogy a KHG Nonprofit Kft. a Paksi Társulás és Paks Város
tulajdonát képező Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t (továbbiakban: PHG
Nonprofit Kft.) a szolgáltatásból a KHG Nonprofit Kft. kivonta, átvette az eszközöket és a
munkaállományt. A Vertikál Nonprofit Zrt. hosszú távú szolgáltatási és fejlesztési
koncepciót kíván biztosítani az integrációt követően a térségnek, amelyben a PHG
Nonprofit Kft-nek is fontos szerepet kínál, melynek érdekében a Vertikál Nonprofit Zrt. a
Paksi Társulás részére eljuttatott levelében kifejezte vételi szándékát a PHG Nonprofit Kft.re.
A folyamat gyors és hatékony véghezvitele érdekében szükséges az alábbi döntéseket
meghozni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
és a vonatkozó társulási megállapodások előírásaival összhangban:
Kiválás a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból - az Mötv. 89.
§ (1) és (2) bekezdése, valamint a társulási megállapodás X.l. pontja alapján legalább
hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni és arra a naptári év utolsó
napjával kerülhet sor.
Szükséges kezdeményezni a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás döntését a kiválás elfogadásával és a jelenlegi közszolgáltatási szerződés hét
önkormányzat tekintetében történő megszűntetésével kapcsolatban.
Szükséges továbbá kezdeményezni a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásba történő belépést, melyről az Mötv. 89. § (1) és (2) bekezdése
alapján legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni és a
csatlakozásra a naptári év első napjával kerülhet sor.
Meg kell kötni a közszolgáltatási szerződést a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel, amely
érvényesen létrehozható, hatálybalépését pedig igazítani kell a jelenlegi szerződés hét
önkormányzat tekintetében történő megszűntetéséhez. A szerződés a társulási kiválás
és csatlakozás időigényére tekintettel egy év határozott időre köttetik. A szerződés
megkötése jelen esetben is lehetséges közbeszerzés nélkül a Kbt. 9. § (1) bekezdés j)
pontja alapján.

Fontos megemlíteni, hogy jelenleg a Kaposmenti Társulás folyamatban lévő fejlesztéseinek
projektterülete nem terjed ki a hét önkormányzat területére, a korábbi projektekből a hét
önkormányzat nem részesült. Olyan kötelezettség, tulajdoni viszony, amely a Kaposmenti
Társulás és a kilépő önkormányzatok között a társulási tagság kapcsán felmerülő
elszámolási kérdést vethetne fel, nem áll fenn. Természetesen a közszolgáltatási szerződés
hét önkormányzat tekintetében történő megszűntetése kapcsán egyeztetni, és az
elszámolást lezárni szükséges, ugyanakkor megállapítható, hogy az állami szolgáltatási díj
finanszírozásra tekintettel e folyamat is gördülékenyen lebonyolítható.
Melléklet:
1. számú melléklet: Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
16/2019. (XI.20.) Hötth. számú határozata
2. számú melléklet: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéstervezete
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el:
1.1

Határozati javastat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel akként dönt, hogy
Paks Város Önkormányzata 2020. december 31. napjával a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból kilép, melyre vonatkozó szándékát e
testületi döntést követően haladéktalanul jelzi a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás részére. Paks Város Önkormányzata minősített többséggel
egyúttal akként dönt, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel
kapcsolatban a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére átadott
valamennyi hatáskört vissza kívánja vonni, és 2020. január 1. napi hatállyal önállóan saját
hatáskörben gyakorolja.

Felelős; Szabó Péter polgármester
Határidő: azonnal
2.1

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel meghozott
döntésével kezdeményezi a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
döntéshozatalát a kiválás elfogadásával kapcsolatban, továbbá kezdeményezi a
Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
és a Kaposvári
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés
módosítását, mely alapján - döntés időpontjától függően - lehetőség szerint 2020. január 1.
napi hatállyal a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Kaposvári
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés - annak
módosításán keresztül - megszűntetésre kerül Paks Város Önkormányzata tekintetében,
Paks Város Önkormányzata közszolgáltatási területére nem terjed ki.

Felelős: Szabó Péter polgármester
Határidő: azonnal

3./ Határozati javaslat:
Paks Város Önkormányzata Képviselő testületé akként dönt, hogy a jelen előterjesztés 2.
számú mellékletében foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a Vertikál
Nonprofit Zrt.-vel megköti.

Felelős: Szabó Péter polgármester
Határidő: azonnal
4./ Határozati javaslat:
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel akként dönt, hogy a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozik 2021.
január 1. napi hatállyal, melyre vonatkozó szándékát e testületi döntést követően
haladéktalanul jelez a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
felé.

Felelős: Szabó Péter polgármester
Határidő: azonnal
Paks, 2019. november 29.

Szatíb Peter
/*
Polgármester

1. számú melléklet:
Paks cs Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Paks. Dózsa Gv. u. 55-61.

KIVONAT

Készült: Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa 2019. november 20.-ai tanácsülésének jegyzőkönyvéből
A társulási tanács tagjai egyhangúan, 7 igen szavazattal (a szavazatok 100%-ával) a
következő határozatot hozták:
16/2019. (XI.20.) Ktth. számú határozat
1. A Paksi és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa felhívja a Társulást alkotó települések önkormányzatait a Kaposmemi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 2019. december 31. napjával
történő kilépésre.
2. A Paksi és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa felhívja a Társulást alkotó települések önkormányzatait a Közép-Duna
Vidéke

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba

történő

belépés

megindítására.
3. A Társulási Tanács javaslatot tesz a Társulást alkotó önkormányzatok számára,
hogy 2020. január I. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat
a Vertikál Nonproftl Zrt. megbízása útján lássák el, továbbá felkéri az
önkormányzatokat, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
4. A Társulási Tanács határoz arról, hogy a közszolgáltató személyében bekövetkező
változás

esetén,

a

Társulás

tulajdonában

álló,

a

Paks

és

Térsége

Hulladékgazdálkodási Rendszer részét képező létesítmények és eszközök
üzemeltetésével a Vertikál Nonproftl Zrt-t bízza meg. Azzal a megkötéssel, hogy
a .Paks II." és ahhoz kapocsoldó projektek megvalósítása során felmerülő, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körén kívül eső tevékenységek végzéséhez
a Társulás, a tulajdonát képező eszközök és létesítmények használati feltételeit
külön megállapodásban kívánja rendezni.
5. A Társulási Tanács határoz arról, hogy a közszolgáltató személyében bekövetkező
változás esetén egyeztetéseket kezd a Vertikál Nonprofit Zrt-vel a Társulás, Paksi
Hulladékgazdálkodási Nonproftl Kft-ben fennálló tulajdonrésze értékesítésére.

Határidő: 1.2,3, pont tekintetében 2019. december 3 1.
4. és 5. pont tekintetében azonnal és a változás időpontja
Felelős: 1,2, 3. pont tekintetében települések polgármesterei
4, és 5. pont tekintetében Szabó Péter elnök és dr Sárosi József ügyvezető

Paks, 2019. november 20.

Szabó Péter sk.

Dr. Blazsek Balázs sk.

elnök

cimzetes főjegyző

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

VERTIKÁL

Székhely: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071
e-mail: info@vertikalrt.hu
http://www. vertikalzrt.hu
Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága,
Cg.: 07-10-001420
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2. számú melléklet
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
- Tervezet -

amely létrejött egyrészről
N é v :............... Önkormányzata
Cím:. 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
Törzskönyvi azonosító szám: 733502
Államháztartási egyedi azonosító: 743088
Adószám: 15733500-2-17
KSH azonosító (statisztikai számjel): 15733500-8411-321-17
Bankszámlaszám:........................
Számlavezető pénzintézet:...........................
Képviseli: Szabó Péter polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat/társulás (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
Név: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.
Cégjegyzékszám: Cg. 07 10 001420
KSH azonosító (statisztikai számjel): 24662837-3821-573-07
Egyéb szervezeti azonosító:
KÜJ azonosító: 103175834
KTJ azonosító: 102770866
Adószám: 24662837-2-07
Bankszámlaszám: 10402654-00027701 -00000005
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.
Képviseli: Madarász András vezérigazgató
mint a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:
ELŐZMÉNYEK
Megrendelő döntött a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból történő kiválásról,
a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási
szerződés Megrendelő területére vonatkozó megszűntetéséről, továbbá a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatóval történő megkötéséről. Az önkormányzati társulásból
történő kiválási folyamat lezárásának idejére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott
hulladékgazdálkodási feladat ellátási kötelezettségének, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (továbbiakban: Ht.) 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására a Megrendelő és a Közszolgáltató az alábbi határozott idejű közszolgáltatási
szerződést kötik.
I. A szerződés tárgya
1.1.

A Megrendelő megrendeli a Közszolgáltatótól Paks település közigazgatási területén keletkező,
természetes és nem természetes személy ingatlanhasználóktól származó közszolgáltatás körébe

VERTIKÁL Non profit Zrt.

VERTIKÁL

Székhely: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071
e-mail: info@vertikalrt.hu
http://www.vertikalzrt.hu
Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága,
Cg.: 07-10-001420
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tartozó valamennyi hulladék (vegyes és elkülönítetten gyűjtött) átvételét, gyűjtését, elszállítását,
kezelését, a közszolgáltatás keretében, a vonatkozó valamennyi jogszabályi, környezetvédelmi,
szakmai előírások, így különösen az OHKT megtartása mellett. A Megrendelő a közszolgáltatási
feladatok teljes vertikumának szakszerű és magas műszaki színvonalú ellátását követeli meg
Közszolgáltatótól, aki a feladatok ellátását vállalja (fentiek a továbbiakban együttesen
közszolgáltatás).
1.2. A Közszolgáltató vállalja az 1.1 pontban körülírt feladatok teljes körű elvégzését. A Közszolgáltató
a hulladékgazdálkodási tevékenységet a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló hatályos jogszabályok szerint, szakmai előírások, OHKT, engedélyei továbbá a
települési Önkormányzat Képviselő-testületének hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Űr.) alapján helyi kötelező közszolgáltatásként végzi.
1.3. A Közszolgáltató tevékenysége közszolgáltatásnak minősül, melynek igénybevétele a Ht. 2. § (1)
bek. 27.pontja és 38. § (1) bekezdése szerint a közszolgáltatással ellátott területen az
ingatlanhasználók számára kötelező.
1.4. A Közszolgáltató az 1.1 pont szerinti közszolgáltatást elsődlegesen saját maga köteles végezni,
azonban az Önkormányzat engedélyével közreműködőt vagy teljesítési segédet is igénybe vehet.
A közreműködő vagy a teljesítési segéd által végzett tevékenységért a Közszolgáltató úgy felel,
mintha azt saját maga látta volna el.
1.5. Közszolgáltató jelen Szerződés aláírásával vállalja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű
ellátását, egyben nyilatkozik Megrendelő felé, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt a
közszolgáltatás ellátáshoz szükséges engedélyekkel, megfelelő számú és műszaki színvonalú
technikai felszereltséggel, valamint a kellő számú szakképzett személyi állománnyal rendelkezni
fog, és egyúttal szavatosságot vállal arra, hogy a kötelezettségeit mindenkor jogszerűen és
gondosan eljárva teljesíti. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és
bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat elvégezni.
1.6. A Közszolgáltató rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi érvényes
engedéllyel. A Közszolgáltató a Pest Megyei Kormányhivatal által PE/KTFO/02957-12/2019
számon kiállított C/lll minőségi kategóriába és fokozatba sorolt minősítési engedéllyel rendelkezik
és rendelkezik az NHKV Zrt. által kiállított megfelelőségi véleménnyel (iktatószám: KP/389065/2019.). Közszolgáltató vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt valamennyi szükséges
engedéllyel rendelkezni fog folyamatosan, és a minőségi osztályt a fentieknek megfelelő kategória
és fokozat szerint folyamatosan fenntartja.
II. A szerződés időbeli hatálya
1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés aláírása napján
érvénybe lép. A szerződés 2020. január 1. napján lép hatályba - mely egyben a feladatellátás
megkezdésének napja is - vagy ha az későbbi, úgy az alábbi feltétel bekövetkezésekor:
a
Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
és a
Kaposvári
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 14-09311632) között e szerződés megkötésekor fennálló, a Megrendelő területére is kiterjedő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés azon módosításának napján, amely alapján
a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közszolgáltatási szerződése
Megrendelő közszolgáltatási területe vonatkozásában megszűnik.
1.2. A szerződés a hatálybalépést követő 1 év határozott időtartamra jön létre.
III. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terület
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A közszolgáltatási tevékenységgel érintett te rü le t............Önkormányzat teljes közigazgatási területe
(kül- és belterület).
IV. A Megrendelő kötelezettségei:
1.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatása.
1.2. A közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek
összehangolásának elősegítése.
1.3. A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése.
1.4. Megrendelő vállalja, hogy a tulajdonát képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra rendelt
vagyonelemeket a Ht. 37/B § alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítja
a Közszolgáltatónak üzemeltetésre átadja.
1.5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő tevékenyen részt vesz és együttműködik a közszolgáltatás
biztosításában, azáltal, hogy egyéb közfeladatai (településtisztaság, síkosságmentesítés, fák
kezelése és gondozása, helyi utak kezelése stb.) a közszolgáltatás ellátását segítik, biztosítják így
különösen a hulladék, gyűjtés és szállítás tekintetében Megrendelő közreműködése,
együttműködése a közszolgáltatás ellátása érdekében elengedhetetlen. Felek rögzítik, hogy jelen
szerződésben foglalt együttműködés és a közszolgáltató által ellátandó feladatok révén
megvalósuló együttműködés a közszolgáltatásra vonatkozó közfeladat hatékony ellátásának
biztosítéka. Felek rögzítik, hogy mindezekkel összhangban a Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján
a szerződés közbeszerzési eljárás nélkül megköthető.
1.6. A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása.
1.7. A helyi rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazása körében a Közszolgáltatóval
együttműködve meghatározza a közszolgáltatást, szelektív gyűjtést, és az ingatlanhasználók
számára ösztönző feltételeket, elősegíti az ingatlanhasználók közszolgáltatással kapcsolatos
jogkövető magatartását. Megrendelő tájékoztatni köteles a Közszolgáltatót az önkormányzati
rendeletnek a szolgáltatást érintő lényeges módosításairól.
V. A Közszolgáltató kötelezettségei:
1.1. A Közszolgáltató köteles Megrendelő közszolgáltatással ellátott területén az ingatlanhasználók által
szabályosan átadott közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot átvenni, begyűjteni, elszállítani és
kezelni. A begyűjtés az Önkormányzattal egyeztetett napon történik. A szolgáltatást valamennyi
jogszabályi és szakmai előírás betartásával, minimum e szerződés megkötése napján fennálló
műszaki tartalommal látja el a Közszolgáltató, de vállalja a közszolgáltatás műszaki tartalmának
folyamatos fenntartása mellett, annak emelését, melyről az önkormányzattal folyamatosan
egyeztet.
1.2. A közszolgáltató az OFIKT előírásainak mindenben megfelelően köteles teljesíteni a szolgáltatást,
mely kiterjed a közszolgáltatás körébe tartozó valamennyi hulladékra és közszolgáltatási feladatra,
ide nem értve a Fit. 42. § (1) bekezdés e) pontja szerinti elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények
között elhelyezett hulladék összegyűjtését, elszállítását, kezelését.
1.3. Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű
jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakember alkalmazása.
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1.4. Amennyiben a szolgáltatás folyamatos és biztonságos elvégzéséhez szükséges, a szolgáltató
köteles a megkívánt fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat elvégezni.
1.5. A Közszolgáltató Köteles a begyűjtött hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként
nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó
hulladékokról nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a
hatóságoknak bejelentést tenni. A nyilvántartott adatokról a közszolgáltató a megrendelőt kérésére
tájékoztatni köteles.
1.6. A közszolgáltató köteles a fogyasztói panaszok és észrevételek kivizsgálására teljes körű
ügyfélszolgálatot fenntartani, annak részletes feltételeiről, működési, nyitvatartási rendjéről a
Megrendelőt és az ingatlanhasználókat szabályszerűen tájékoztatni.
1.7. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében az
alábbi feladatokat köteles ellátni:
Adminisztratív feladatok:
a) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés,
b) adminisztráció, nyilvántartás,
c) adatbázis-kezelés,
d) jogi ügyvitel.
Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, a közszolgáltatás igénybevevők hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és
a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása. Az ügyfélszolgálatot a
Közszolgáltató központi ügyfélszolgálati irodájában, és a Megrendelővel egyeztetett helyszínen
köteles ellátni.
1.8. Közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére, így különösen:
a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására saját erőből, jelen Szerződésben
részletezettek szerint. Megrendelő a hulladékgazdálkodási feladatok ellátáshoz szükséges
járművekkel, gépekkel, eszközökkel nem rendelkezik;
a közszolgáltatásnak az e Szerződésben meghatározott módszer, rendszer és gyakoriság
szerinti teljesítésére;
a közszolgáltatás ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember
alkalmazására;
1.9. Közszolgáltató köteles betartani:
•
minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és
egyéb
szabályzatot,
amely
a
szolgáltatás
teljesítésével,
a
teljesítendő
adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjak beszedésével kapcsolatos.
•
a szolgáltatás tárgya szerinti hatáskörrel és illetékességgel bíró szakhatóságok előírásait
és feltételeit.
1.10.

A Közszolgáltató vállalja, hogy saját költségén a szolgáltatás teljesítése során:
•
teljes mértékben biztosítja a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését,
•
megteszi az összes ésszerű lépést a környezet védelme vonatkozásában a szolgáltatás
teljesítése során
•
köteles megtéríteni a tevékenysége folytán akár személyben akár vagyonban keletkező
károkat

1.11.
Közszolgáltató nyilatkozza, hogy a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó,
a teljesítés helyén és a Szerződés teljesítése során irányadó kötelezettségeinek eleget tesz.
1.12.
Műszaki hibából adódó szállítás kimaradása esetén Közszolgáltató legkésőbb a következő
napon 6.00 és 18.00 óra között gondoskodik az elmaradt járat pótlásáról, erről Megrendelő
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kapcsolattartóját köteles a műszaki hiba bekövetkezése után haladéktalanul elektronikus úton (email) és telefonon értesíteni.
1.13.
Közszolgáltató a hulladék gyűjtése során tapasztalt rendellenességekről haladéktalanul köteles
elektronikus és telefonos úton tájékoztatni a Megrendelőt.
1.14.
Közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőjármüvek téli útviszonyokra történő felkészítéséről
(téli gumi, hólánc).
VI.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és a közszolgáltatás finanszírozása
1.1. A Közszolgáltatónak a szolgáltatásért járó díjat a Koordináló szerv (NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) fizeti
meg, a vonatkozó jogszabályok szerint.
1.2. A szolgáltatási díjat, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét, a közszolgáltatási díj
felosztásának elvét a Ht. 88. § (3) bekezdés bh) pont szerinti miniszteri rendelet állapítja meg.
1.3. 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 11. § (1)-(2) bekezdése alapján:
(1) A Koordináló szerv közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a rendelet 20. § (1) bekezdés
szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
(2) 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.
(3) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem
megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a
közszolgáltatót terheli felelősség.
(4) A Koordináló szerv a rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva
megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az
adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés
történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 20. §
(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása
érdekében.
(5) A (4) bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást
legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
(6) Az (5) bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
(7) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.
1.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza a hulladékgazdálkodás, így különösen a
gyűjtés, szállítás, kezelés, ártalmatlanítás, ill. a jogszabályok által meghatározott valamennyi
tevékenység valamennyi díját és költségét.
1.5. Az elhagyott hulladék, a veszélyes hulladék és az elektronikai hulladék, vagy egyéb, a
közszolgáltatás keretében el nem szállítandó hulladék gyűjtési módjáról, elszállításáról és annak
ellenértékéről a felek külön, írásban állapodhatnak meg.
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1.6.2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen
költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy,
hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt
szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a
Koordináló szervet illeti meg.
1.7. A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés
szerinti megfelelőségét vizsgálja.
1.8. A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
1.9. 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.
1.10.
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által
nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a
közszolgáltatót terheli felelősség.
1.11.
A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási
díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal
összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az
illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.
1.12.
Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés
szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
1.13.
Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
1.14.
A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.
VII. A szerződés megszűnése
1.1 A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
•
................... Önkormányzat új hulladékgazdálkodási
megkötésekor
•
a meghatározott időtartam lejártával,
•
a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
•
felmondással
• jogszabályban meghatározott további esetekben.

1.2. A Megrendelő a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha

közszolgáltatási

szerződése
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•

•

a közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét
bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította,
a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki
felróhatóan súlyosan megsértette.

1.3.A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha a megrendelő a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a szolgáltató felszólítása ellenére
- súlyosan megsérti, és ezzel a szolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás
teljesítését.
Vili. Vegyes rendelkezések
1.1. A jelen szerződésben foglalt szolgáltatás ellátásának és finanszírozásának kötelezettsége
kizárólag a szolgáltatót terheli.
1.2. A VII.1.2. pontja alkalmazásában a kötelezettség súlyos megszegésének minősül
Közszolgáltató részéről:
•
ha a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása rendszeresen zavart szenved;
•
ha a Közszolgáltató a hatályos önkormányzati rendelet meghatározott gyakoriságú
lakossági hulladékgyűjtési kötelezettségének a következők szerint nem tesz eleget:
- heti egy alkalommal kötelező ürítésnél legkésőbb a soron következő szállítási
időpontban sem gondoskodik a hulladék elszállításáról,
•
ha a Közszolgáltatói tevékenységével összefüggésben elszennyezett köz- és
magánterületet felszólítás ellenére nem tisztítja meg;
1.3. A VII.1.3. pontja alkalmazásában a kötelezettség súlyos megszegésének minősül a Megrendelő
részéről, ha a Közszolgáltató tevékenysége folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges
információkat nem szolgáltatja.
1.4. Jelen szerződésben foglaltak végrehajtását a Megrendelő részéről az Önkormányzat képviselője,
a Közszolgáltató részéről annak felelős vezetője közösen ellenőrzi.
1.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény,
a Polgári Törvénykönyv, az ágazati jogszabályok, a települési Önkormányzat Képviselő
testületének vonatkozó rendeletéi, továbbá a hatályos műszaki előírások, különösen az OHKT
valamint a vonatkozó hatósági engedélyek és rendelkezések az irányadók.
1.6. Jelen szerződés módosítása közös megegyezéssel és írásban lehetséges.
Jelen okiratot a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint jogügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
E Szerződés készült négy (4) egymással mindenben megegyező eredeti példányban. Az eredeti
példányok közül két (2) eredeti példányt a Megrendelő, két (2) eredeti példányt a Közszolgáltató átvett,
melyet aláírásukkal igazolnak.
Kelt

.... Önkormányzat
........polgármester
Megrendelő
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