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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. december 16- i nyilvános ülésének
2. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!
időtartama: 2015.01.01. – 2018.06.30.
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban:
Mötv.), valamint a 2013. január 01. napján
hatályba lépett hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.)
alapján az új szabályozási környezetben is az
önkormányzatok
feladata
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
biztosítása.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő –
testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni,
és
a
határozati
javaslatot
elfogadni
szíveskedjen.
Velem, 2014. december 11.

A testület 185/2014.(XI.21.) képviselő-testületi
határozatával elfogadott ajánlattételi felhívását
10 közszolgáltató részére küldte meg.

Dr Zalán Gábor sk.
jegyző

Az ajánlattételi határidő lejártáig összesen 1
ajánlat érkezett be, mely megfelelt az
ajánlattételi felhívásban foglaltaknak.
A
nyertes
ajánlattevő
a
Kőszegi
Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.)
A közszolgálati szerződés időtartama, a
közszolgáltatás megkezdésének tervezett
időpontja, a közszolgáltatás ellátásának

HATÁROZATI JAVASLAT
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 185/2014. (XI.21.) képviselő–testületi
határozatával jóváhagyott szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen
történő elhelyezése tárgyában közszolgáltatás ajánlattételi felhívás alapján lefolytatott
eljárásra tekintettel megállapítja és elfogadja, hogy a nyertes ajánlattevő a Kőszegi
Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9730
Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) .
2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.)
2015.01.01. napjától határozott időtartamra 2018. június 30. napjáig a szilárd hulladék
begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére az 1. melléklet szerinti
tartalommal közszolgáltatási szerződést köt, és felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert a
közszolgálati szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

1. melléklet
Közszolgáltatási szerződés tervezete
SZERZŐDÉS TERVEZET
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről

Velem községi Önkormányzat (cím: 9726 Velem, Rákóczi u. 73., adószáma: 15423610-218, statisztikai számjel: 15423610-8411-321-18, KÜJ-szám: 100168996, képviseli: Szél
Józsefné polgármester) továbbiakban, mint a kötelező közszolgáltatást megrendelő
(továbbiakban: Megrendelő), másrészről
………………………………………….
(székhely:………….........…………………………,
cégjegyzékszám: .......................................... adószám:……………………………., KÜJ száma:
…………………………,
KTJ
száma:
………………………….,
KSH
azonosító:
…………………………………,
képviseletében
eljár:……………………………),
mint
közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató)
(továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
I.

Előzmények

A Felek kijelentik, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 33.§
(2) bekezdése alapján a Megrendelő ajánlattételi eljárást folytatott le, melynek nyertese a
Közszolgáltató.
Közszolgáltató részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség ……………….. számú
határozatával, a minősítő okiratot az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: OHÜ) ……….. számú minősítő okiratával megadta, melyben Közszolgáltatót a
………….. . minősítési osztályba sorolta.
Fentiek alapján a Felek a Htv. 33-34.§ - a alapján határozott idejű közszolgáltatási szerződést kötnek
egymással, melynek célja a település közigazgatási területén keletkező nem veszélyes települési
hulladék környezetkímélő gyűjtése és szállítása, valamint a mindenkori környezetvédelmi előírások,
normák szerinti ártalmatlanító helyen történő elhelyezése.
A Felek rögzítik, hogy a Htv. 33.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási ellátását a Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
II.

A szerződés hatálya

A felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés 2015. január 1-jén lép hatályba és hatálya 2018.
június 30-ig tart.
A szerződés területi hatálya Velem község közigazgatási területére terjed ki.
III.

A közszolgáltatás finanszírozása

A közszolgáltatás finanszírozásának (a díjfizetésnek) az elveit és szabályait a Htv. 46–52. §-ban,
valamint a 91. §-ban leírtak határozzák meg.
A közszolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján
alkalmazza.
Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás
alapján tárgynegyedévet követően köteles megfizetni. A közszolgáltatási díj számlázására a
Közszolgáltató negyedévente jogosult. Az ingatlanhasználó a szolgáltatási díjat a Közszolgáltatóval
létrejött szerződésben meghatározott módon egyenlíti ki.
IV.

A szolgáltatás szabályai

A Felek megállapodnak abban, hogy a települési hulladék gyűjtését a Közszolgáltató legalább hetente
egyszer úgy végzi, hogy az ürítés időpontját a szolgáltatást igénybevevőkkel előzetesen közölni
köteles.
A Közszolgáltató vállalja évente egy alkalommal a Megrendelővel egyeztetett időpontban
térítésmentesen lomtalanítás elvégzését.
A Közszolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által kialakított szelektív gyűjtőszigeteken a
Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényekben elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését,
szállítását, további kezelését térítésmentesen biztosítja.
A Felek rögzítik, hogy amennyiben a gyűjtőedényes szemétgyűjtés nem biztosítható, illetőleg
akadályba ütközik, továbbá pl.: laza talaj, hó jég (vagy más körülmény) akadályozzák a szolgáltatás
zavartalan ellátását, a Közszolgáltató köteles az utcák nevének feltüntetésével írásban ezt a
Megrendelő felé jelezni.
Az ürítéshez kihelyezett edényeket az előírt helyre (járda, járda hiányában az út széle) becsukva kell
visszahelyezni. Az edényeket teljesen ki kell üríteni.
A Közszolgáltató feladata gondoskodni arról, hogy a közszolgáltatás ellátása ne zavarja a jármű-, és
gyalogosforgalmat.
Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozót nem vehet igénybe.
V.

Közszolgáltató kötelezettségei

A Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak:
1. a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása, a közszolgáltatás teljesítése kizárólag
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható,
2. a közszolgáltatásnak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő környezetszennyezés
mentes, és a Megrendelő igényei szerinti gyakoriságú elvégzése, amiért szavatossággal tartozik,
3. Az OHÜ által meghatározott ………. minősítési osztály szerinti, a hulladékszállítási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényen meghatározott
követelmények biztosítása, és a minősítő okiratnak a közszolgáltatási szerződés hatályosságának
ideje alatti folyamatos megléte.
4. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása,

5. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések,
beruházások és karbantartások elvégzése,
6. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítása a Megrendelő által kijelölt helyek és
létesítmények igénybevételével,
7. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről – ideértve bevételeit és kiadásait – évente
április 30-ig beszámoló készítése a Megrendelő és az OHÜ számára.
8. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése, és nyilvántartási
rendszer működtetése,
9. az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése,
panaszainak kivizsgálása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás
biztosítása érdekében könnyen hozzáférhető helyen ügyfélszolgálat (…………………………) és
tájékoztatási rendszer működtetése, a község internetes honlapján az alkalmazott díjakkal, a
lomtalanítással, és a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása,
10. fogyasztói panaszok és észrevételek 15 napon belüli kivizsgálása, ennek eredményéről a bejelentő
írásbeli tájékoztatása,
11. a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett – ideértve a
településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is – hulladék összegyűjtése, elszállítása és
kezelése, ha a korábbi birtokos vagy tulajdonos e kötelezettségének nem tesz eleget,
VI.

Megrendelő kötelezettségei

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő kötelezettségei az alábbiak:
1. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges
információk ellenszolgáltatás-mentes szolgáltatása,
2. a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek
összehangolásának elősegítése,
3. a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése,
4. a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására
szolgáló helyek és létesítmények kijelölése,
5. a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása a közszolgáltatási szerződés
időtartama alatt a közszolgáltatásba bevont területen.
VII.

A szerződés megszűnése

1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
a) a határozott idő lejártával;
b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg;
d) felmondással.
2. A Megrendelő a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha
a) a közszolgáltató közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok
vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság
vagy hatóság jogerősen megállapította; vagy

b) a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható
módon súlyosan megsértette; vagy
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által
kialakított minősítő okirattal.
3. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha
a) a Megrendelő a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató
felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza
a közszolgáltatás teljesítését; vagy
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási
szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás
szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
4. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.
5. A közszolgáltatási szerződés felmondásakor a Megrendelő haladéktalanul gondoskodik a
közszolgáltatás biztosításáról.
IX.

Egyéb rendelkezések

A Felek megállapodnak abban, hogy közöttük felmerülő jogvita esetén annak peren kívüli rendezésére
törekednek, melynek hiányában a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
Kelt: Velem, 2014. ……………………………..

.......................................................................
Velem községi Önkormányzat
Szél Józsefné
polgármester
Megrendelő

......................................................................
......................................................................
Közszolgáltató

