Izsák Város Polgármesterétől.
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. április 25-én tartandó ülésére
Tárgy: Hulladékkezelési közszolgálati szerződéssel kapcsolatos döntések.
Tisztelt Képviselő-testület!
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017.(02.07.) számú határozatának 2.) pontjában
módosította a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtási határidejét.
Amit sejtettünk az bekövetkezett. Az NKHV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt ( továbbiakban: NHKV) élt a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (
továbbiakban: Ht) 32/A.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörével és 9376-2/2017. számú
levelével értesítette Rudics Ákos ügyvezetőt, hogy az IZSÁK- KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Kft megfelelőségi véleményét azonnali hatállyal visszavonta.(A levél keltezése: 2017.
április 6.)
Hogy miért nem ért teljesen váratlanul bennünket az intézkedés arra elég annyi, hogy már vártuk ezt a
megoldást. Az NHKV által 2016. november 23-én elkészített anyag ( Műszaki, szakmai elvárások új
szempontrendszere, előadó: Hajnal Zsolt András szakmai vezérigazgató- helyettes) szerint jön létre a
Duna- Tisza köze Régió, mely 12 közszolgáltatót foglal magában, itt már szerepelt a mi gazdasági
szervezetünk is.
Mivel az „ÖKOVÍZ „ Nonprofit Kft meghatározó tulajdoni hányaddal szerepel és nyilatkozatban
vállalja, hogy eleget tud tenni a Ht, 33.§ (1) bekezdésében foglaltaknak és rendelkezik az A/I.
minősítéssel és a a szükséges közszolgáltatási engedéllyel, így azt javasoljuk, hogy a szükséges
közbeszerzés lebonyolításának befejezéséig velük kössünk közszolgáltatási szerződést.
Természetesen mindezt megelőzi a jelenleg hatályos hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetése 2017. április 30. napjával. (Előterjesztés 1. számú
melléklete!)
Ugyancsak „Ütemterv „ készült a feladatok zavartalan ellátása érdekében a szükséges intézkedések
megtétele céljából. (2. számú melléklet)
A z új közszolgáltatási szerződés( 3. számú melléklet) az I. pontban, a III/2 pontban, a IV. rész
zöldhulladék, fenyőfa részével, a IX. rész 2-3. pontjaiban és a X. rész 2.) pontjában foglaltak szerint
tér el a jelenleg hatályos szerződés szövegétől.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását.
I z s á k, 2017. április 10.
(: Mondok József:)
polgármester
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Határozat-tervezet:
1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az IZSÁK-KOM Nonprofit Kft-vel megkötött
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződését közös megegyezéssel 2017. április 30-i hatállyal
megszűnteti. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mondok József polgármester.
2.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szolgáltató váltással kapcsolatos ütemterv
végrehajtásával egyetért.
Határidő: azonnal, illetve 2017. június 30.
Felelős: Mondok József polgármester.
3.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „ÖKOVÍZ Nonprofit Kft-vel -a hulladék
gyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj beszerzéséről szólómegkötésre kerülő Közszolgáltatási Szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert
annak aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mondok József polgármester.
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1. számú melléklet
Megállapodás az Izsák- Kom Nonprofit Kft. és Izsák Város Önkormányzata között
megkötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről
Amely létrejött egyrészről az IZSÁK-KOM Nonprofit Kft. (székhely: 6070 Izsák, Vadas dűlő
0394/6.; Cgj.: 03-09-109888; asz: 12857823-2-03; képviseli: Rudics Ákos ügyvezető)
- a továbbiakban: Közszolgáltató
másrészről: Izsák Város Önkormányzata (képviseli:Mondok József polgármester) mint
Önkormányzat
- továbbiakban: Önkormányzat
- az Önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek között.
Tudomásul szolgál, hogy
1.
az Önkormányzat és az Izsák- Kom Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés a
jogszabályi környezetváltozásokból eredően pénzügyileg ellehetetlenült.
2.
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1011 Budapest,
Iskola u. 13.) országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási koncepciója szerint a Duna- Tisza közi
térségben) 1 közszolgáltató látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
3.
Az Önkormányzat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat
ellátási kötelezettségének, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 33. § (1) és a
37.§ (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően eleget kell, hogy tegyen a kötelezően ellátandó
közszolgáltatás szervezésére, fenntartására vonatkozó kötelezettségének.
4.
Az Ökovíz Nonprofit Kft (2700 Cegléd, Pesti út 65., cgj.: 1309086647; asz: 12564392-2-13;)
– továbbiakban: Új Közszolgáltató) nevében Agatics Roland ügyvezető, nyilatkozik arról, hogy a
társaság vállalja a településen a hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos biztosítását a hatályos
jogszabályoknak, önkormányzati rendeletnek megfelelően. (lásd Közszolgáltatási szerződés
tervezet)
5.
Felek, a fentiekre tekintettel megállapodnak abban, hogy a közöttük 2013. január 01-el
megkötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel 2017. április 30.
napjával megszüntetik.
6.
Közszolgáltató, a hulladékkezelési közszolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében
vállalja, hogy a település Új Közszolgáltatójának a teljesítéshez szükséges dokumentumokat,
adatokat és minden egyéb információt átad, minden szükséges jognyilatkozatot hozzájárulást
megad.
7.
Önkormányzat vállalja, hogy a Közszolgáltatási szerződés érvényességének utolsó napjáig, a
Közszolgáltató felé minden fennálló, nem vitatott tartozását kiegyenlíti.
A jelen megállapodást aláírók kijelentik, hogy a jelen foglalt jognyilatkozatuk
érvényességéhez Izsák Város Önkormányzatának Képviselő- testülete ……………..
számú
határozatával a hozzájárulását megadta.
Izsák, 2017………………………………………

Izsák Kom Nonprofit Kft

Önkormányzat
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2. számú melléklet
Ütemterv
Az Izsák- Kom Nonprofit kft. munkatársai gondoskodnak, az ütemterv megvalósításáról.
Előkészítik a szerződéseket, a közbeszerzési anyagot, értesítik a lakosságot, lefolytatják az
egyeztetést a katasztrófavédelemmel.
Szükség esetén személyesen is egyeztet az Önkormányzatokkal, részt vesz az
önkormányzat testületi ülésén. Felelős: Rudics Ákos ügyvezető.
Az Izsák Kom Nonprofit kft. minden dolgozóját átveszi az „Új” Közszolgáltató, tehát a
közszolgáltatás ellátásának folytonossága biztosítva lesz!!
1. Jelenlegi Közszolgáltató 2017. április 10-ig, írásban jelzi a település képviselő testülete felé,
hogy 2017. május 01-től a feladata ellátására képtelen.
Megküldi:
a. felmondási szerződés tervezetet, tájékoztatást a felmondás indoklásával
b. közszolgáltatási szerződés tervezetet,
c. Ökovíz Nonprofit Kft. nyilatkozatát, hogy a közszolgáltatás végzését elvállalja,
d. ütemtervet.
2. Miután a megadott határidő 2017. április 30. a Képviselő testület a soron következő ülésén
(április hónap) közös megegyezéssel, 2016. január 31.-ei időponttal szerződést bont a jelenlegi
közszolgáltatóval.
3. Következő napirendi pontban a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átmeneti időszakra,
de legkésőbb az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásának időpontjáig - szerződést
kössön az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft-vel. 2017. május 01. napjától.
4. Önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása. (Közszolgáltató személye, és a műszaki
tartalom változása miatt, pl. zöld hulladékgyűjtés stb.)
5. A Polgármester és az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. aláírják az előzetesen megküldött és egyeztetett
hulladék közszolgáltatói szerződést.
Az Ökovíz nagyon rövid időn belül megküldi az NHKV –nek, illetékes hatóságoknak a
a. közszolgáltatási szerződéseket
b. önkormányzati rendeleteket,
c. egyéb adatszolgáltatást pl. tájékoztatja a Katasztrófavédelmi Hivatalt a változásról.
6. A Közszolgáltató az önkormányzati közgyűlésig megküldi a szállítási naptárt, zöld
hulladékgyűjtéssel, iskolai papírgyűjtéssel kapcsolatos tudnivalókat, stb.)
7. A Közszolgáltató 2017. április 24 - május 08 között tájékoztatja a lakosságot a változásokról és
ezen időszak alatt megköti a jogi személyekkel, vállalkozásokkal a hulladékkezelési
szerződéseket.
a. minden háztartás megkapja a 2017. évre vonatkozó szállítási naptárt,
b. minden háztartás kap 2 db remélhetőleg már lebomló zöld zsákot, a zöld hulladéknak,
c. tájékoztatást a zöld hulladékgyűjtéssel kapcsolatban
8. Közös közbeszerzési eljárás megindítása, végleges szerződés megkötése a közbeszerzési
eljárás alapján kiválasztott területi közszolgáltatóval. (A térségben 1 db közszolgáltató lehet)
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3. számú melléklet
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Hulladék gyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj beszedéséről
Amely létrejött egyrészről az ,,ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft (2700 Cegléd, Pesti út 65., (KÜJ:100
279 742; KTJ: 101 084 999; cgj.: 1309086647; asz: 12564392-2-13;statisztikai számjel: 125643923811-572-13) képviseletében eljár: ………………………………………. ügyvezető),
- a továbbiakban: Közszolgáltató
másrészről Izsák Város Önkormányzata (6070. Izsák Szabadság tér 1. képviseli: Mondok József
polgármester) mint Megbízó
- továbbiakban: Önkormányzat
- az Önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek - között a mai napon az
alábbi feltételek szerint:
I.
Előzmények
Tudomásul szolgál, hogy az Önkormányzat és az Izsák- Kom Nonprofit Kft. között fennálló
közszolgáltatási szerződés a jogszabályi környezetváltozásokból eredően pénzügyileg
ellehetetlenült, ezért a vele kötött közszolgáltatási szerződés felmondásra került.
Miután az új közszolgáltató kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás lefolytatása még nem
történt meg, az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, annak érdekében, hogy az
Önkormányzat 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) és a 37.§ (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően eleget tegyen a kötelezően ellátandó
közszolgáltatás szervezésére, fenntartására vonatkozó kötelezettségének, szerződő felek határozott
idejű szerződést kötnek.
A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló
törvény szerint A/I. minősítéssel, és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező
nonprofit gazdasági társaság, amelyet a tulajdonos Önkormányzatok azért hoztak létre, hogy a
hulladékkezelési közszolgáltatást, a társaságot alapító, illetőleg a társasághoz csatlakozó
Önkormányzatok közigazgatási területén megszervezze, ellássa és szükség esetén nevében és
képviseletében az illetékes hatóságoknál és koordináló szervezetnél (a továbbiakban: Koordináló
szerv) eljárjon.
II.
Értelmező rendelkezések
1.
A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki a település közigazgatási határain belül.
2.



A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a következő hulladék tartozik:
az ingatlantulajdonos által az ingatlanon vegyesen és elkülönítetten gyűjtött települési hulladék
– a Ht. 39. §-ában meghatározott eltéréssel –;
a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék;
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a lomtalanítás során a közszolgáltató részére átadott lomhulladék
az átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen átadott, illetve gyűjtőedényben gyűjtött
hulladék, ha annak elszállítását és kezelését a közszolgáltató végzi, valamint
a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az elhagyott, illetve ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezett hulladék.



3.
A Koordináló szerv Ht. 32/A. §-ában szabályozott jogkörében biztosítja a hulladékgazdálkodási
tevékenység szabályos, zavartalan működését a település közigazgatási határain belül.”
III.
A közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályok
1.

















A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy
a jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatást folyamatosan és teljes körűen látja el és
ezen közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű, minőségű járművet, gépet,
eszközt, valamint berendezést biztosítja és a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges
létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza,
az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által meghatározott
minősítési engedély szerinti követelményeket biztosítja, valamint azt, hogy a minősítési
engedély a jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya alatt
folyamatosan a rendelkezésére áll,
a közszolgáltatás folyamatos ellátásához, és biztonságosan bővíthető teljesítéséhez
szükséges fejlesztéseket, beruházásokat a külön jogszabályban rögzített feltételek szerint az
Önkormányzattal és a Koordináló szervvel egyezteti és engedélyezteti, majd engedély
birtokában elvégzi,
a tevékenységéről és az alkalmazás tapasztalatairól beszámolót készít a települési
önkormányzat részére, és azt a képviselő testületnek november 15. napjáig írásban
benyújtja,
a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő és külön jogszabályban meghatározott
adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, s ezen adatokat a saját nyilvántartásában kezeli. Az
adatszolgáltatása kiterjed különösen a Korm. rendelet 11. és 12. §-aiban foglalt
adatszolgáltatásokra, melyekkel összefüggésben közszolgáltató kijelenti, hogy tudomással
bír azok elmulasztásából származó jogkövetkezményekről.
a gyűjtési körzet hulladékbirtokosai számára ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert épít ki
és működtet,
a hulladékbirtokost a közszolgáltatás módjában beálló változásról előzetesen értesíti,
a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjét külön szabályzatban állapítja meg, és
ezen szabályzatot az önkormányzat számára megküldi,
a hatályos jogszabályok szerint a közszolgáltatás ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási
engedéllyel rendelkezik,
a külön kormányrendeletben meghatározottak szerint felelősségbiztosítást köt,
az általa begyűjtött valamennyi haszonanyagot a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek
átadja, és tudomásul veszi, hogy a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló
szervet illeti meg.

2. A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésénél teljesítési segédet is igénybe vehet,
amennyiben a teljesítési segéd által végzett tevékenységért a Közszolgáltató úgy felel,
mintha azt saját maga látta volna el.
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3.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos
hulladékgazdálkodási műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek középfokú környezetvédelmi
szakirányú hulladékgazdálkodási létesítmény vezetőjének felsőfokú műszaki vagy felsőfokú
környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.
4.
A Közszolgáltató hulladékkal kapcsolatos közvetítői, kereskedelmi tevékenységet nem
végezhet, viszont hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül – a Ht. 42. § (5) bekezdésében meghatározottakra
figyelemmel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék ártalmatlanítását
végezheti, az általa üzemeltett hulladéklerakóban.
IV.

A közszolgáltató kötelességei
1.
A közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban:
hulladékszállítási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására, mely kötelezettsége
teljesítése során köteles a hulladékbirtokosok részére biztosítani a szerződés hatálya alá tartozó
területen a vegyes hulladék heti egyszeri gyakoriságú begyűjtését,
 az ingatlantulajdonos által szabványos vagy a vegyesen történő hulladékgyűjtés céljára gyártott
speciális gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítását zárható konténerben vagy a kiporzást és
kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, illetve az e feltételeket biztosító
célgéppel, szállítójárművel a környezet veszélyeztetését, szennyezését, illetve károsítását kizáró
módon elszállítani,
 az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve, külön
gyűjtőedénybe vagy konténerbe helyezve kétheti gyakorisággal elszállítani,
 amennyiben az újrahasznosítható hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, akkor a zsákot
olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal ellátni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a zsák milyen
hulladékot tartalmaz,
 ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladék
hasznosítható összetevőket tartalmaz, a hulladék hasznosítását megelőzően gondoskodni a
hulladék válogatóműbe történő elszállításáról és a hasznosítható hulladék-összetevők
elkülönített gyűjtését követő válogatásáról.
 az elkülönítetten gyűjtött un. zöld hulladékot (füvet és lombhulladékot) a következő módon és
gyakorisággal elszállítani:
Január hónapban két alkalommal, a kihelyezett fenyőfák gyűjtését és szállítását.
Áprilistól - novemberig havi 1 alkalommal házhoz menő zöldhulladék gyűjtésként.

a közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtéséhez zsákot biztosít és a zöld hulladékot csak abban
az esetben köteles elszállítani ha ilyenben van kihelyezve.
 hulladékbegyűjtést a szállítási naptárban meghatározott napokon 6 óra és 22 óra között
elvégezni,
 a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, az úttest szélére
kitéve, közterületen átvenni. Ha az ingatlan bejárata mellett úttest vagy megközelítési lehetőség
nincsen, úgy az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest mellett veszi át a hulladékot,
 a hulladék átvételekor, illetve elszállításakor a kiszóródott hulladékot felszedni és elszállítani,
valamint a területet megtisztítani,
 a hulladék begyűjtésének megtagadása, ha a hulladék nem az önkormányzati rendeletben
meghatározott szabványos gyűjtőedényben került átadásra (kivétel a Közszolgáltató által
biztosított – az eseti többlethulladék, vagy a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló – zsák),
továbbá ha szemrevételezéssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény vagy hulladékgyűjtő zsák a
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hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, ártalmatlanítható (pl. állati vagy más veszélyes
hulladék), vagy újrahasznosításra alkalmatlan anyagot tartalmaz,
a hulladék begyűjtésének megtagadása, ha a hulladéktartály tartalma betömörített, befagyott,
vagy nem lakossági eredetű, kommunális jellegű hulladékot tartalmaz. Az ürítés megtagadását
csak értesítés hátrahagyásával teheti meg,
biztosítani, hogy az ingatlantulajdonos a vegyes hulladék gyűjtéséhez legalább 2 különböző
űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson, a választási lehetőséget az ingatlantulajdonos
számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke arányos
legyen az ingatlanon képződő hulladék mennyiségével,
gondoskodni arról, hogy a közszolgáltató gyűjtőjárművén munkát végző alkalmazottak közül
legalább egy jelenlévő a hulladék átvételére vonatkozó alapfokú szakirányú képesítéssel
rendelkezzen,
évente egy alkalommal biztosítani a lakosság részére a lom hulladék kijelölt időszakon belüli
elszállítását.
A lakosság tájékoztatásával kapcsolatban:
a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött és a lomhulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról,
módjáról, feltételeiről, különös tekintettel az ünnep és szabadnapok miatti változásokról,
az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről, a közszolgáltató honlapján vagy a helyben
szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni,
biztosítani, hogy a tájékoztatót az ingatlantulajdonos a közszolgáltató székhelyén, telephelyén
térítésmentesen személyesen átvehesse, vagy kérelemre a tájékoztatót elektronikus úton a
lakosságot az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatban tájékoztatni,
az ingatlantulajdonos kérésére az elkülönített hulladékgyűjtés és hasznosítás célját, továbbá a
hasznosítás folyamatát bemutató ismeretterjesztő tájékoztatót készíteni és térítés ellenében
postai úton az ingatlantulajdonos részére megküldeni.

3.
Az általa vezetett nyilvántartásokban biztosítani a Korm. rendeletnek megfelelően a
Koordináló szerv által megkövetelt adatok naprakész nyilvántartását.
4.
A közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási
tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a Ht.-ben, illetve a
hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések
teljesülni tudjanak.
5.
A közszolgáltató a tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Tervben előírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet a Koordináló szerv a Ht. 32/A. §-a alapján
minősít, és erről megfelelőségi véleményt állít ki.
V.
Az ingatlantulajdonosok kötelezettsége
Az ingatlantulajdonos köteles:

A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni

A vegyes, továbbá az elkülönítve gyűjthető papír-, fém-, műanyag vagy lehetőség szerint
egyéb fajtájú települési hulladékot az ingatlantulajdonos zárható, szabványos gyűjtőedényben
vagy a hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjti a további
hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése céljából.

Az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon
belül tartja, azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti
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el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő
közterületre helyezése.
Az ingatlantulajdonos gondoskodik arról, hogy a települési hulladék közszolgáltatónak történő
átadása, illetve átvételi helyre, hulladékgyűjtő szigetre, továbbá hulladékgyűjtő udvarba történő
elszállítása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, illetve károsítását,
valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.
VI.
Önkormányzat kötelezettségei

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy

a jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a
közszolgáltató és a Koordináló szerv számára a szükséges információkat haladéktalanul
megadja,

A Ht. 35. §-a szerinti tartalommal megalkotott önkormányzati rendeletben a Közszolgáltatót,
mint a hulladékkezelést kizárólagosan végző Közszolgáltatót a jelen közszolgáltatási
szerződés alapján külön nevesíti.

a Ht. 35. § g) pontjában foglaltak figyelembe vételével a közszolgáltatás hatékony és
folyamatos ellátásához a közszolgáltató és a Koordináló szerv számára szükséges
információkat biztosítja.

a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással
történő összehangolásának elősegítését;

a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának
elősegítését;

a kötelezően igénybeveendő hulladéklerakónak az Izsáki Regionális Hulladéklerakót
(hrsz.:0737/12) nevesíti.
VII.
A Koordináló szerv feladatai a hulladékgazdálkodási feladatellátásban
1.
3.
4.

5.

6.

7.

A Koordináló szerv a Közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdése szerinti
megfelelőségét vizsgálja.
A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a Korm. rendelet 20. § (1)
bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
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.
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv
által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi
következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
A Koordináló szerv a 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 Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és
szükséges adataik megállapítása érdekében.
Az 5) p o n t alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
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8.
9.

szolgáltatásának megfelelően korrigálja a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
A 6) pont szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a
Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik a Közszolgáltatási szerződés VII. 8)
pontjában foglaltak szerint.”
VIII.
A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

A hulladékbegyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás díját jelen szerződés 1. számú melléklete
tartalmazza
A hulladékszállítási díjfizetési időszak megegyezik a naptári évvel.
A hulladékszállítási díj megállapítása az ÁFA nélkül számított egységnyi díjtétel
meghatározásával történik a miniszteri rendeletben foglaltak szerint.
A hulladékkezelési közszolgáltatás díja magában foglalja a szállítási naptárban meghatározott
napokon történő vegyesen gyűjtött hulladék gyűjtését és elszállítását, a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést és a begyűjtött újrahasznosítható hulladékok előkezelőhöz vagy
hasznosítóhoz szállításának, előkezelésének a házhoz menő lomtalanításnak és a hulladék
ártalmatlanításának költségét.
Tudomásul szolgál, hogy a kötelezően ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más
hulladék kezelési szolgáltatás költségei elszámolását, és díját szigorúan el kell különíteni és a
költségeket a jelen szerződésben szabályozott közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.
A közszolgáltatás ellenértékét (közszolgáltatási díj) az ingatlanhasználók fizetik meg a
Koordináló szerv részére.
A közszolgáltatás díjat a hulladékbirtokosoktól a Koordináló szerv saját nevében és számlájára
köteles és jogosult beszedni.
A kiszámlázott, de a hulladékbirtokos által meg nem fizetett díjhátralék behajtására a Ht. 52. §ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Ht. 32/A. § (1) bekezdés j)
pontjában szabályozottak szerint a Koordináló szerv kezeli a kintlévőségeket.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati rendeletében biztosított
kedvezmények ellenértékét számla ellenében negyedévente megfizeti a Koordináló szerv
részére.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményben részesített
ingatlantulajdonosokkal kapcsolatos adatszolgáltatást folyamatosan teljesíti a közszolgáltató
felé, aki a Közszolgáltatási szerződés III/1. pont e) pontjában szabályozottak szerinti teljesíti a
kedvezményekre vonatkozó adatszolgáltatását a Koordináló szerv felé.
A közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a Koordináló
szerv, külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási díjat fizet
IX.
A szerződés hatálya és megszűnése, a szerződésszegés szankciói

2.

3.

1. A jelen szerződés 2017. május1-jén lép
hatályba.
A jelen szerződést a Felek jelen szerződés
aláírásával egy időben induló közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő új
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig kötik.
A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
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4.



5.





a települési Önkormányzat új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése megkötésekor
a meghatározott időtartam lejártával,
a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
felmondással.
Az önkormányzat a jelen szerződést a Polgári
Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a közszolgáltató
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó
jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsértette és a
jogsértés tényét bíróság vagy más hatóság jogerősen megállapította,
vagy a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan
megsértette.
A Közszolgáltató a teljesítés megkezdését
követően a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel,ha
a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződében
meghatározott kötelezettségét- a közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti és
ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
teljesítését, vagy
a hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés megkötését követően hatályba lépett
jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja
meg, hogy az a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű
teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
X.
Záró rendelkezések

1.

Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy jogszabályba ütközik,
és ezt bíróság jogerős ítélete megállapítja, úgy a Felek ezt a rendelkezést a vonatkozó
rendelkezéssel elérni kívánt szerződéses cél megvalósítására leginkább alkalmas, érvényes
és jogszabályba nem ütköző írásbeli rendelkezéssel kötelesek pótolni a döntés jogerőre
emelkedését követő 30 napon belül. Ez a kötelezettség nem terheli a feleket, ha a bíróság által
érvénytelennek nyilvánított szerződéses rendelkezés nélkül valamelyik fél a szerződést nem
kötötte volna meg. A szerződés esetleges módosításáig a Felek a még módosításra nem került
szabályozást tekintik irányadónak.

2. A felek a szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a szerződés
rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot hozzájárulást stb.
a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni. A szerződéssel kapcsolatos
jognyilatkozatok érvényességéhez a jognyilatkozat írásba foglalása szükséges.
3. A jelen szerződés rendelkezéseit érvényesen, csak mindkét fél cégszerű aláírásával ellátott
megállapodással lehet módosítani
4.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Ht.
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

5.

A Felek a jelen szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg
rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a Felek jelen
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megállapodásból származó bármilyen vitájuk elintézésére a Kecskeméti Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.

A jelen szerződésből a Felek 4 példányt készítettek, melyből a Feleket 2-2 példány illeti meg.

7.

A jelen szerződést aláírók kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt jognyilatkozatuk
érvényességéhez Izsák Város Önkormányzatának Képviselő- testülete ……………..
számú határozatával a hozzájárulását megadta.

Izsák, 2017………………………………………

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft
ügyvezető

Izsák Város Önkormányzata
polgármester

1. számú melléklet
A 2017. évi hulladékkezelési díj

Ft + Áfa/év

50 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül

11.417

60 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül

12.000

80 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül

12.740

110-120 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül

13.362

110-120 l-es gyűjtőedény edénybiztosítással

14.776

240 literes gyűjtőedény

25.992

120 literes zsák a maradék hulladéknak

276

A díj tartalmazza a maradék hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés és a házhoz menő lomtalanítás
költségét.

