Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Amely létrejött Balatonakarattya Község Önkormányzata [HU-8172 Balatonakarattya, Iskola
utca 7., adószám: 15827014-2-19, KSH azonosító (statisztikai számjel): 15827014-8411-32119, Törzskönyvi azonosító: 827014, Pénzforgalmi azonosító: 11748083-15827014, Törvényes
képviselő: Matolcsy Gyöngyi polgármester; Tel. +36 (88) 656-677, e-mail:
hivatal@balatonakarattya.hu; Internetcím: www.balatonakarattya.hu] mint a közszolgáltatás
ellátásáért felelős (a továbbiakban Megrendelő)
másfelől a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (HU8154 Polgárdi, Bocskai utca 39.), a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságánál a 07-10001420 cégjegyzék számon nyilvántartva, (KSH azonosító (statisztikai számjel): 246628373821-573-07), (Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103175834), (Környezetvédelmi Terület Jel:
100549934), (adószám: 24662837-2-07), (pénzforgalmi jelzőszám: 12023008-0018170800100000), Törvényes képviselő: Ferencz Kornél igazgatósági tag önállóan - mint
közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet (a továbbiakban Közszolgáltató)
között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés megkötésének előzményei és a felek jogviszonyára irányadó
szabályozás
a. A Megrendelő mint ajánlatkérő a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban Htv.) 33. § (2) bekezdése alapján a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 113. § (1) bekezdése alapján összefoglaló
tájékoztató közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek
eredményét 2016. március 23-án az eljárás eredményéről szóló összegezéssel
kihirdette. Az eljárás nyertese a Közszolgáltató lett, akivel az előzetesen kiadott
szerződési feltételeknek megfelelően az alábbi szerződést köti.
b. A felek rögzítik, hogy jogviszonyukban kizárólag a jelen szerződés, valamint
i. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.),
ii. a Htv.,
iii. a Kbt.,
iv. 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység minősítéséről,
v. a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet,
vi. a 15/2003 (XI.7.) KvVM rendeletben,
vii. a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól,
viii. a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről,
ix. a 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység minősítéséről,
x. a 318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről
és felhasználásának céljairól,
1

a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről,
xii. a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről,
xiii. a 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról, és
xiv. Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016
(I.27.) önkormányzati rendelete irányadó.
A felek jogviszonyára irányadó továbbá minden, a szerződés megkötésekor hatályos, itt
fel nem sorolt olyan jogszabály, amely a hulladékgazdálkodásra, a hulladékképződés
megelőzésére és a hulladékgazdálkodási létesítményekre vonatkozik. A felek
jogviszonyában nem kerülhet alkalmazásra a Közszolgáltató által alkalmazott általános
szerződési feltételek, illetőleg a Közszolgáltatónak a közszolgáltatást igénybevevőkkel
kötött általános szerződési feltételei, vagy egyedi szerződési rendelkezései nem
állhatnak ellentétben a jelen közszolgáltatási szerződés rendelkezéseivel. A
Közszolgáltató sem a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában, sem pedig a
közszolgáltatást igénybevevőkkel létesített szerződésében nem fűzhet a jelen
közszolgáltatási
szerződés
rendelkezéseihez
olyan
feltételeket,
amelyek
ellentmondásban állnak azokkal, vagy lerontják azok alkalmazását.
A Megrendelő és a Közszolgáltató viszonyára - a jelen szerződés és a hatályos
jogszabályok rendelkezésein felül - irányadó továbbá a közbeszerzési eljárás eljárást
megindító felhívás, az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentumok (műszaki
leírás és iratminták), a Megrendelő mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásban kiadott
kiegészítő tájékoztatása (együttesen mint közbeszerzési dokumentumok) és a
Közszolgáltató közbeszerzési ajánlata. Amennyiben a jelen szerződés és a
közbeszerzési dokumentumok között ellentmondás állna fenn, akkor a közbeszerzési
dokumentumok elsődlegessége mellett kell az ellentmondást feloldani és a jelen
szerződést a Kbt. 141. §-ának megfelelően módosítani. Amennyiben a jelen szerződés
és a jogszabályok rendelkezése közötti ellentmondás áll fenn és a jogszabályi
rendelkezés eltérést nem engedő norma, úgy a szerződéses jogviszonyra a
jogszabályok kötelező rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Htv. 12. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési ajánlatához csatolt a
hulladékgazdálkodási engedély a jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi. (Htv. 12.
§ (2) bekezdés: A gyűjtő – a (2a) bekezdésben és a 28. § (5) bekezdésében
meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedéllyel végzi.)
A Htv. 14. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési ajánlatához csatolt a
hulladékszállítási engedély a jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi. (Htv. 14. §
(1) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehet szállítani.)
Közszolgáltatónak a szerződés teljes időtartama alatt legalább egy olyan ártalmatlanító
hellyel kell szerződésben állnia, amelynek működése a hatályos jogszabályok szerint
engedélyezett. A Közszolgáltatónak (a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő
szerződés teljes időtartamára, azaz 24 hónapra irányuló) ártalmatlanító hellyel kötött
szerződése a jelen szerződés 5. számú mellékletét képezi.
xi.

c.

d.

e.

f.

g.
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2. A közszolgáltatási tevékenység megnevezése és részletes leírása
a. A Htv. 33. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
(települési szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, kezelésre való átadásra).
b. Általános meghatározás:
i. a települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtése és elszállítása,
ii. az ajánlattevővel szerződéses kapcsolatban álló ártalmatlanító helyen
ártalmatlanítás céljával történő átadása, elhelyezése.
c. A közszolgáltatás ellátása során Magyarország teljes területén igénybe vehetők azok az
ártalmatlanító helyek, amelyek állapota, technológiai kapacitása - a közbeszerzési
eljárás megkezdése időpontjában - a közszolgáltatásnak megfelelő.
d. Közszolgáltatónak a szerződés teljes időtartama alatt legalább egy olyan ártalmatlanító
hellyel kell szerződésben állnia, amelynek működése a hatályos jogszabályok szerint
engedélyezett. Ajánlattevőnek (a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés
teljes időtartamára, azaz 24 hónapra irányuló) ártalmatlanító hellyel kötött szerződése
egyszerű másolatát az ajánlatába csatolnia kell.
e. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék
elhelyezése, kezelése, illetve ártalmatlanítása a Vertikál VKSZ Vagyonkezelő és
Szolgáltató Zrt. (Adonyi Regionális Hulladéklerakó és Polgárdi Regionális
Hulladéklerakó) területén történik, az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelése a Vertikál
VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (Adonyi Regionális Hulladéklerakó és Polgárdi
Regionális Hulladéklerakó) területén folyik.
f. Részletes meghatározás:
g. Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő
elhelyezése
i. Közszolgáltató, heti rendszerességgel, egy alkalommal, előzetesen
egyeztetett rendben és időpontban gyűjti és a kijelölt hulladékkezelő
létesítménybe szállítja az Önkormányzat közigazgatási területén a lakó, az
üdülő, a zártkerti és egyéb ingatlanoknál keletkezett, első sorban szabványos
hulladék gyűjtőedényben, vagy egyedi esetekben, köztisztasági zsákokban a
közterületre kihelyezett települési szilárd hulladékokat. Akarattya-pusztán a
települési szilárd hulladék gyűjtése három helyszínen 2-2-2 db 1100 m3-es
kontérnerben történjen. A hulladék begyűjtése április 15. és október 15. közötti
időszakban (nyaralási idényben) vasárnaponként, egyébként hétfőnként
történik.
h. Illegálisan elhagyott hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő
elhelyezése
i. A közterületről származó illegálisan elhagyott, illetve ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezett hulladék - ideértve a településtisztasági
feladatok körébe tartozó hulladékot is – az önkormányzat által bérelt
zöldhulladék depó területén közterületről származó összegyűjtött hulladékot
nyári szezonban (április 15- október 15 között) heti egy alkalommal 1 db
minimum 7 m3-es konténer ürítésével és cseréjével oldja meg a
Közszolgáltató elszállításáról és kezeléséről gondoskodik rendszeresen.
i. Elkülönített (szelektív) hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő
elhelyezése.
3

i.

ii.

Közszolgáltató az Önkormányzat és Akarattyapuszta területén elkülönített
(szelektív) hulladékgyűjtést, háztartásonkénti „házhozmenő”, és intézményi
környezetben gyűjtőszigetes elkülönített hulladékgyűjtés kombinációjával
üzemelteti. Az elkülönített gyűjtés a lakosság számára díjmentesen biztosított
elkülönített hulladék gyűjtőzsák, vagy műanyag edényzet alkalmazása mellett
történik. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok háztartásoktól történő
elszállítására a közterületre történő kihelyezés mellett, havi egy alkalommal a
megjelölt napon kerül sor.
A szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőszigetek száma: 4 db. A
gyűjtőszigeteken lévő edényzeteket a Közszolgáltató biztosítja az
elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék szigetes begyűjtéséhez. A
szigeteken kerül gyűjtésre üveg hulladék 1-1 db 1100 literes
gyűjtőedényzetben.(közbeszerzésen induló tehet javaslatot a közterületi
szelektívgyűjtésre attól függően, hogy milyen szelektáló- és ártalmatlanító
esetleg újrahasznosító rendszerrel dolgozik a lerakó helyén)

Zöldhulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése.
i. Közszolgáltató, az Önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti
zöldhulladék gyűjtést végez. akarattyapuszta területén a 3 db kijelölt
gyűjtőponton kell elhelyezni a zöldhulladékot. A zöldhulladék gyűjtés, a
szolgáltató által a háztartások számára térítésmentesen biztosított 7 (további
a közbeszerzési ajánlat szerint +8) db/háztartás/év mennyiségű zsákkal az
adott év április 15-től november 15-ig terjedő időszakban, minden második
héten, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag
lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú biológiailag lebomló zöldhulladékos
gyűjtőzsák alkalmazásával történik (házhozmenő rendszerben). A
zöldhulladék elhelyezésre szolgáló zsákok átvételére a Közszolgáltató, az
önkormányzattal egyeztetett helyszínen nyújt lehetőséget. A kijelölt helyszínt
a Közszolgáltató honlapján, az önkormányzat helyben szokásos módon
kihirdeti. A többlet zöldhulladék elhelyezésre szolgáló zsákokat a
Közszolgáltató térítés ellenében biztosítja az igénybe vevőknek.
ii. A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a karácsonyi
ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett
karácsonyfák összegyűjtését elvégezi.
k. Lomtalanítás
i. A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében rugalmas
formában végzi a lomtalanítást. A lomtalanítás nem egyszerre történik az
egész településen, hanem egyénileg kérhető a háztartási hulladékszállítással
azonos napra. Igénybe vevő és a Szolgáltató által előre egyeztetett
időpontban kerül sor a lomtalanításra évi egy alkalommal, alkalmanként
maximum 1,5 m3 mennyiségben.
l. Veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése
i. A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok évente egyszeri gyűjtéséről
és szállításáról a Közszolgáltató - a feladat ellátására jogosult szolgáltató
bevonásával - külön díj felszámítása nélkül lakossági veszélyes
hulladékgyűjtési akció keretében gondoskodik. Az ártalmatlanítás költségei a
Közszolgáltatót terhelik.
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m. Közszolgáltatás körében alkalmazásra kerülő gyűjtő edények és köztisztasági zsákok
i. 60 literes szabványos hulladéktároló
ii. 80 literes szabványos hulladéktároló
iii. 110/120 literes szabványos hulladéktároló
iv. 240 literes szabványos hulladéktároló
v. 1100 literes szabványos hulladéktároló
vi. 770 literes szabványos hulladéktároló
vii. az intézményi 4,5 m3 -es, 6 m3-es 7 m3-es konténeres tárolók
viii. egyedi jelölésű települési hulladék elhelyezésére szolgáló zsák a szabványos
hulladéktároló ürítését végző járművel nem megközelíthető ingatlanok
részére
ix. egyedi jelölésű, többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák
x. egyedi jelölésű, szelektív hulladékgyűjtő zsák
xi. egyedi jelölésű, biológiai úton lebomló zöldhulladékos gyűjtőzsák
n. A szolgáltatásra vonatkozó jellemző adatok:
i. hulladékszállításra szerződött lakóingatlanok száma: 337 db
ii. hulladékszállításra szerződött üdülőingatlanok száma: 2109 db
iii. 60 literes edények száma: 120 db - ürítési gyakoriság 52/év (hetente)
iv. 110/120 literes edények száma: 215 db - ürítési gyakoriság 52/év (hetente)
v. 240 literes edények száma: 2 db - ürítési gyakoriság 52/év (hetente)
vi. 60 literes edények száma: 746 db – ürítési gyakoriság 26/év (hetente)
vii. 110/120 literes edények száma: 1359 db – ürítési gyakoriság 26/év (hetente)
viii. 240 literes edények edények száma: 4 db – ürítési gyakoriság 26/év (hetente)
ix. zsákos szemétszállítást igénybe vevők száma: 141 - gyűjtési gyakoriság
26/év (két hetente)
x. (a szabványos hulladéktároló ürítését végző járművel nem megközelíthető
ingatlanok)
o. Az itt meghatározott adatok becsült adatok, amelyek a közbeszerzési eljárás
megindításakor és a szerződés megkötésekor már megváltozhattak. Amennyiben az itt
meghatározott adatok akként változtak meg (növekedtek, vagy csökkentek), amely a
Közszolgáltató által végzett közszolgáltatási tevékenység mértékét befolyásolja, akkor
a Közszolgáltató a közszolgáltatást ténylegesen igénybe vevőktől igényelhet ezt a
változást kompenzáló ellenszolgáltatást. Ilyen esetben a közszolgáltató eltérhet a
közbeszerzési eljárásban megtett árajánlatától.
3. A közszolgáltatással érintett terület
a. A közszolgáltatással érintett terület Balatonakarattya Község közigazgatási területe és
Akarattyapuszta.
b. A hulladékszállításra szerződött lakóingatlanok száma: 337 db, illetőleg
hulladékszállításra szerződött üdülőingatlanok száma: 2109 db.
c. Az itt meghatározott adatok becsült adatok, amelyek a közbeszerzési eljárás
megindításakor és a szerződés megkötésekor már megváltozhattak. Amennyiben az itt
meghatározott adatok akként változtak meg (növekedtek, vagy csökkentek), amely a
Közszolgáltató által végzett közszolgáltatási tevékenység mértékét befolyásolja, akkor
a Közszolgáltató a közszolgáltatást ténylegesen igénybe vevőktől igényelhet ezt a
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változást kompenzáló ellenszolgáltatást. Ilyen esetben a közszolgáltató eltérhet a
közbeszerzési eljárásban megtett árajánlatától.

4. A közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama
a. A közszolgáltatás megkezdésének időpontja 2019. február 1. A közszolgáltatás
befejezésének időpontja 2021. január 31.
b. A közszolgáltatási szerződés az itt meghatározott időpontban - a c. pontban
meghatározott kivétellel - a felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül megszűnik. A
felek kizárják a hallgatólagos meghosszabbítás lehetőségét, azaz a szerződés akkor is
megszűnik, ha a Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységet folytatja és ez ellen a
Megrendelő kellő időben nem tiltakozik, vagy azt nem utasítja vissza.
c. A felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjával összefüggésben rögzítik, hogy
amennyiben a jelen közszolgáltatási szerződés lejáratakor az új közszolgáltatási
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás - az ajánlatkérőként eljáró
Megrendelőnek fel nem róható okból - még nem fejeződött be és az új közszolgáltatási
szerződés megkötésére még nem került sor, akkor a jelen szerződés három hónappal
(de legfeljebb az új közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés aláírásáig)
meghosszabbítható. Ilyen esetben a jelen szerződésben meghatározott, vagy az
időközben jogszerűen módosított feltételeken kívül más módosítás (így különösen
közszolgáltatási díjváltozás) nem szerepelhet.
5. Közszolgáltatást végző járművek közlekedése a súlykorlátozással
érintett utakon és korlátozottan megközelíthető területeken.
a. A közszolgáltató köteles a megbízó által kijelölt útszakaszokon a tehergépjárművekre
vonatkozó súlykorlátozásokat betartani, amihez a megbízó részletes utcanevekre
vonatkozóan meghatároz.
A kisebb gépjárművek a nem szilárd burkolattal rendelkező szolgáltatást végző
tehergépkocsik hajthatnak be, illetve ebbe a kategóriába fog tartozni a 2 évnél nem
régebbi útszakaszok, illetve a kerékpár és vegyes használati utak.
Az úgynevezett gerinc utak megközelíthetők a nagyobb szolgáltatást végző
tehergépkocsikkal is.
Így hulladékszállítás szempontjából gerincútnak nevezzük:
A 71-es számú Rákóczi főút teljes hosszát,
a Bercsényi lejárón keresztül az Aligai utat és a Koppány sort,
a Strand utcát, Sirály utcát, Balaton utcát,
a Thököly utcát, az Árpád utcát
a Késmárk utcát, az Iskola utcát és a Ságvár utcát.
A többi belterületi utcán a.......................... tonna méretű kis kukásautók végezhetik a
szolgáltatást.
b. A korlátozottan megközelíthető Debreceni lejáró és a Salak utca lejárónál gyűjtőpont
kialakítását javasoljuk közös megbeszélést követően, melyet az önkormányzat, mint
gyűjtőpontot kialakít a Szolgáltató viszont akár kézi erővel is köteles az ürítést elvégezni.
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6. A közszolgáltatás minőségi ismérvei, a környezetvédelmi hatóság által
meghatározott minősítési osztály
a. A szerződő felek a közszolgáltatás minőségi ismérveit a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1. melléklete
szerint legalább B/I. minősítési kategória szerint határozzák meg. Eszerint a
Közszolgáltató rendelkezzen a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához
szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel. Ezen felül a Közszolgáltató rendelkezzen
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges szállítóeszközökkel
(gépjárművekkel), amelyek a kérelmező tulajdonában vannak. A Közszolgáltató C/I.
minősítési kategória szerinti minősítéssel rendelkezik.
b. A
Közszolgáltató
köteles
a
közszolgáltatással
kapcsolatosan
okozott
környezetszennyezési és egyéb tevékenységi károk fedezetére legalább 15.000.000,Forint / kár és 45.000.000,- Forint /év felelősségbiztosítást kötni és az erről szóló
felelősségbiztosítási kötvényt a Megrendelőnek megküldeni. A felelősségbiztosítási
kötvény másolata a jelen szerződés 6. számú mellékletét képezi.
c. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos egyéb feltételek: A Szolgáltató
a hulladék mennyiségéről nyilvántartást vezet, és a jogszabályban előírt
adatszolgáltatási kötelezettségét rendszeresen teljesíti.
d. A Szolgáltató évente legalább egy alkalommal írásban tájékoztatja Balatonakarattya
Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a szolgáltatás során szerzett
tapasztalatairól. A Szolgáltató feladata a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges
jármű, gép, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakember alkalmazása. A Szolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos,
biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és
karbantartások elvégzésére.
7. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszere, a közszolgáltatási díj
megállapítása és mértéke, a közszolgáltatási díj beszedésének módszere
a. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat a Htv. vonatkozó rendelkezései, a
64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletnek és a Közszolgáltató közbeszerzési eljárásban tett
ajánlatának megfelelően kell megállapítani. A Megrendelő a közszolgáltatási díj
vonatkozásában semmilyen kompenzációt, ártámogatást, költségtérítést a
Közszolgáltató, vagy a közszolgáltatást igénybe vevők részére nem biztosít.
b. A hulladékkezelési közszolgáltatásért a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos,
ingatlanhasználó díjat köteles fizetni. A közszolgáltatási díjat éves időszakra kell a
Közszolgáltatónak megállapítania. Az éves közszolgáltatási díj - figyelemmel a
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában meghatározott lakossági adatokra és a
hulladékkezeléssel érintett mennyiségekre - nem lehet magasabb, mint a Közszolgáltató
közbeszerzési ajánlatában megtett havi közszolgáltatási díj 12-szeres mértéke. A havi
közszolgáltatási díj mértéke 2.350.308,- Ft. + ÁFA. Az önkormányzat (Megrendelő)
közigazgatási területén megvalósuló rendezvények (hulladékgyűjtési akciók, közösségi
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rendezvények) hulladék gyűjtésének díja (alkalmanként és 1 m3-re vonatkoztatva):
7.200,- Ft. + ÁFA.
c. A közszolgáltatási díj tartalmazza a közbeszerzési eljárásban meghatározott
hulladékkezelési, gyűjtési, elszállítási, elhelyezési, ártalmatlanítási tevékenység teljes
ellenértékét, költségeit, ráfordításait, továbbá tartalmazza a Közszolgáltató
közbeszerzési
ajánlata
felolvasólapja
2-5.
pontjában
meghatározott
többletszolgáltatások ellenértékét is. A közszolgáltatási díj tartalmazza továbbá a
Közszolgáltatónak a közbeszerzési eljárásban benyújtott szakmai ajánlatában foglalt és
vállalt szolgáltatások nyújtásának teljes ellenértékét is. A közbeszerzési eljárásban
meghatározott közszolgáltatási díj tartalmazza továbbá Balatonakarattya Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (I.27.) önkormányzati rendeletében és
más jogszabályokban megfogalmazott lakossági kedvezményeket is. A közszolgáltatás
ellátására irányuló szakmai ajánlat nem lehet ellentétes a közbeszerzési
dokumentumokban és a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel, különösen a
díjszámításra vonatkozó rendelkezésekkel.
d. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás díját külön-külön kell
meghatározni. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj - a
Közszolgáltató választása szerint - egytényezős vagy kéttényezős díjként határozható
meg figyelemmel a jelen szerződés 6/b) pontjában foglalt feltételekre. A közszolgáltatási
díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása esetén a
kalkulációs sémát, illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszertanát és a
díjképlet elemeit is részletesen meg kell határozni és közzé kell tenni. A közszolgáltatási
díj közbeszerzési eljárásban megtett kalkulációja során akként kell eljárni, hogy az
fedezetet nyújtson 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a.) és b.)
pontjában meghatározott költségekre. A kalkuláció során különös figyelemmel kell lenni
az e pontban felhívott rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott díjcsökkentő
tényezőre és a (4) bekezdésben meghatározott korlátozásra.
e. A Közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevőkkel kötött egyedi szerződéseiben az
alábbi rendelkezéseket köteles érvényesíteni.
i. A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos, vagy ingatlanhasználó a
teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólag, a
Közszolgáltató vagy az általa megbízott személy (díjbeszedő) által megküldött
számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíti.
ii. A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az
ingatlantulajdonosokat vagy ingatlanhasználókat a változás bevezetését
megelőzően legalább 30 nappal írásban és egyidejűleg honlapján
tájékoztatja.
iii. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató
késedelmi kamatot érvényesíthet, amelynek mértékére a Ptk. szabályait kell
alkalmazni.
iv. A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével
kapcsolatban
az
ingatlantulajdonos
vagy
ingatlanhasználó
a
Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.
A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató
válaszát megküldi.
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Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a
Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a
soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
f. A jelen szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok teljesítéséért a
közszolgáltatást igénybe vevők fizetik ki az ellenszolgáltatást oly módon, hogy a
Közszolgáltatónak/ Koordináló szervnek valamennyi közszolgáltatást az azt igénybe
vevők részére negyedéves számlát kell kiállítania, a Kbt. 135. § (1) bekezdésében és a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. A teljesítési igazolást a
Megrendelő negyedévente állítja ki a közszolgáltatás minőségi monitorozása és a
Közszolgáltató panaszkezelési rendszere alapján. A felek kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül közösen kidolgozzák
és a jelen szerződéshez csatolják a a köszolgáltatás minőségi ellenőrzésének, a
panaszkezelésnek, a hibás teljesítésnek és az emiatt érvényesíthető szankciók
felszámításának feltételeit az alábbiak figyelembe vétele mellett.
i. A Megrendelő a Ptk. 6:186. §-a alapján késedelmi, hibás teljesítési és
meghiúsulási kötbért köt ki. A kötbér felszámításának eseteit és részletes
feltételeit a későbbiekben kidolgozandó szabályzat tartalmazza tartalmazza.
ii. A hibás teljesítési kötbér mértéke a esetén havi szolgáltatási díj 5 %-a.
iii. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződéses időszakra vonatkozó
szolgáltatási díj 5 %-a.
iv. A Megrendelő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a
Közszolgáltató szerződésszegéséből kára származott-e.
v. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés
követelését kizárja. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem
mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
vi. A Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A
Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is
követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
g. Figyelemmel arra a körülményre, hogy a Megrendelő (települési önkormányzat) a
közszolgáltatás finanszírozásában külön kötelezettséget nem vállal, ezért annak
teljesítésére vonatkozó feltételek és biztosítékok a jelen szerződésben nem kerülnek
szabályozásra. A jelen szerződés fennállása alatt a közszolgáltatási díj nem változhat,
annak indexálására, vagy a szerződés fennállása alatti módosítására nincsen lehetőség,
ide nem értve azt az esetet, amikor a közszolgáltatással érintett lakosságszám, vagy
mennyiségek a szerződés fennállása alatt 20 %-ot meghaladó mértékben növekednek,
vagy csökkennek.
h. A közszolgáltatási díj beszedésének módszerére a Közszolgáltató közbeszerzési
eljárásban benyújtott szakmai ajánlatát kell alkalmazni, amely a jelen szerződés …
számú mellékletét képezi.
v.

8. Azok a feltételek, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésére alvállalkozót vehet igénybe, figyelemmel a Kbt. 138. §-ában foglalt
rendelkezésekre
a. A Közszolgáltató a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe
venni. E szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más
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b.

c.

d.

e.

(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a
Közszolgáltató e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Közszolgáltató a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.
A Közszolgáltató legkésőbb a jelen szerződés megkötésének időpontjában köteles a
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a jelen
szerződés teljesítésében, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Közszolgáltató a
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró
okok hatálya alatt.
A jelen szerződés végrehajtása során a Közszolgáltató teljesítésében részt vevő
alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben
további közreműködőt.
A Közszolgáltató személye csak akkor változhat meg, ha a Közszolgáltató személyében
bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak
vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges
jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes
üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem
gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti
egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó
fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra és a szerződésbe lépő
jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az
ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének
alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági
követelményeknek, és a jogutódlás nem a Kbt. alkalmazásának a megkerülését célozza.
A Közszolgáltató személye az előző pontban foglalt eseteken kívül csak új
közbeszerzési eljárás eredményeként változhat meg.
9. A Közszolgáltató kötelezettségei a Htv-re figyelemmel

a. A közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása a jogszabályokban, felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban és a jelen szerződésben meghatározottak szerint.
b. A közszolgáltatás önkormányzati rendeletben és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítése.
c. A környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti
követelmények folyamatos biztosítása, és a minősítési engedély hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos megléte.
d. A közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép,
eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakember alkalmazása. A Megrendelő felhívja a Közszolgáltató figyelmét, hogy az e
pontban meghatározott követelmény teljesítése meghaladja a Megrendelő mint
ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban meghatározott alkalmassági feltételek
körében előírt követelményeket és feltételeket.
e. A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és
karbantartások elvégzése.
10

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére a jelen szerződésben és a
Közszolgáltató közbeszerzési ajánlatában meghatározott helyek és létesítmények
igénybevétele.
g. A nyilvántartási rendszer működtetése és a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő
adatszolgáltatás rendszeres teljesítése.
h. A fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer
működtetése.
i. A nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és
folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása, valamint a fogyasztói
kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása.
f.

10. A Megrendelő (települési önkormányzat) kötelezettségei a Htv-re figyelemmel
a. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára
szükséges információk szolgáltatása, a Htv. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel.
b. A közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek
közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítése.
c. A közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való
összehangolásának elősegítése.
d. A települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére
szolgáló helyek és létesítmények meghatározása.
e. A Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása az önkormányzati
tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában.
11. A közbeszerzési szerződésekre vonatkozó kötelező tartalmi elemek (Kbt. 143.
§)
a. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
Szerződéstől elállhat, ha:
i. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely
esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
ii. a Közszolgáltató nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a
Közszolgáltató személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
iii. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése
miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az
EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió
jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés
történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem
semmis.
b. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Közszolgáltató
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a közbeszerzési eljárásból.
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c. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
i. a Közszolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
ii. a Közszolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
d. Közszolgáltató képviseletében eljáró aláíró kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. szerint átlátható
szervezetnek minősül. Kijelenti továbbá, hogy amennyiben ezen állapotában változás
történik, azt a jelen szerződés szerinti, kommunikációra irányadó szabályok szerint
haladéktalanul közli Megrendelővel.
12. A felmondási esetek a Htv. rendelkezéseire figyelemmel
a. A Szerződést a Megrendelő (települési önkormányzat) a Kbt-ben és a Ptk-ban
meghatározott felmondási okokon túlmenően e törvény alapján akkor mondhatja fel, ha
a Közszolgáltató
i. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére
vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait
súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen
megállapította,
ii. a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan
megsértette.
b. A Szerződést a települési önkormányzat felmondja, ha a Közszolgáltató nem
rendelkezik minősítési engedéllyel.
c. A felmondási idő legfeljebb 6 hónap. A felmondási idő alatt a Közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.
d. A Szerződés felmondása esetén a települési önkormányzat képviselő-testületének
haladéktalanul intézkednie kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának
biztosításáról.
e. A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
felmondása esetén a szerződés megszűnésétől az új hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról haladéktalanul gondoskodik.
f. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és
nyilvántartásait a Közszolgáltató a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megszűnése napján átadja.
g. A települési önkormányzat a birtokában lévő és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napján az új
Közszolgáltatónak átadja.
h. Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Htv.
33–34. §-ban foglaltak szerint nem biztosítja, vagy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás a Htv. 33–34. §-ban meghatározott eljárás eredménytelensége miatt
nem biztosítható, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló törvény szerint kell eljárni.
13. Titoktartás és nyilvánosság
a. A Közszolgáltató elfogadja, hogy a szerződés, az ahhoz kapcsolódó minden irat és
információ, továbbá a teljesítés során a Megrendelőről, annak tevékenységéről
tudomására jutott minden adat, információ üzleti titkot képez. A Közszolgáltató az üzleti
titkot képező adatokat - a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését meghaladóan
- harmadik személlyel nem közölheti, harmadik fél számára nem teheti hozzáférhetővé,
más módon nyilvánosságra nem hozhatja és kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli
engedélyével használhatja fel egyéb célra. Nem minősülnek az üzleti titok körébe
tartozónak azok az adatok, információk, amelyeket a Megrendelő maga, vagy az arra
feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen (elsősorban a Kbt. 37-39. §-aival
összefüggésben) hoztak nyilvánosságra.
b. A Közszolgáltató titoktartási kötelezettsége a jelen szerződés megszűnése után is
fennáll, azonban az sem a szerződés hatálya alatt, sem a szerződés megszűnése után
nem terjed ki a hivatalos szervek részére történő kötelező adatszolgáltatási
kötelezettségre.
c. A Közszolgáltató tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 33. § -a és a Kbt. 37-39. §-aiban rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében
a jelen szerződés adatait, illetve a szerződést nyilvánosságra hozza.
14. Kommunikáció
a. Egyéb kikötés hiányában – a szerződés végrehajtásával vagy megszüntetésével
kapcsolatos - minden értesítést, illetőleg minden abból eredő üzenetet írásban postai
levél, vagy telefax útján vagy elektronikus levélben kell megküldeni vagy kikézbesíteni a
másik fél részére, annak címére. Az üzeneteket tartalmazó írott jegyzékek (levelek)
akkor tekinthetők átadottnak (illetőleg közöltnek), amikor kézbesítésről a feladó a
tértivevényt megkapja, vagy a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a
küldő fél megkapja, vagy az elektronikus levél elolvasásáról a küldő fél a visszaigazolást
elektronikusan megkapja. Amennyiben az elektronikus levél megküldésétől számított 2
munkanapon belül az elektronikus levél küldője nem kap visszaigazolást a címzett fél
általi elolvasásáról, akkor az elektronikus levél a harmadik munkanapon – további
jogcselekmény nélkül – közöltnek tekintendő (kézbesítési vélelem), kivéve ha a címzett
bizonyítja ennek ellenkezőjét. Amennyiben valamely levél postai és más, a fentiekben
írt módon is egyszerre megküldésre kerül, akkor a közléshez fűződő joghatások az első
közlés időpontjával állnak be.
b. A Felek képviselői a szerződés végrehajtása során:
A Megrendelő részéről kapcsolattartó: Kovács Márta műszaki titkár
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kapcsolattartó telefonszáma: +36 88 656 677
kapcsolattartó e-mail címe: falugondnok@balatonakarattya.hu
c. A Közszolgáltató részéről kapcsolattartó: Tihanyi Andrea
kapcsolattartó telefonszáma: +36 22 576 070
kapcsolattartó e-mail címe: info@vertikalrt.hu
d. A Felek a jelen szerződést négy eredeti példányban készítették el és írták alá, amelyből
két példány a Megrendelőt, míg két példány a Közszolgáltatót illeti meg.
Kelt:

…………………………………………
Balatonakarattya Község Önkormányzata

…………………………………………

Ellenjegyzem:

……………………………………………
Fülöp Zoltán ügyvéd és
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Mellékletek:
1. számon az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési műszaki leírás (közbeszerzési
dokumentumok)
2. számon a Közszolgáltató közbeszerzési ajánlata
3. számon a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási engedélye (az ajánlat 29. oldalán)
4. számon a Közszolgáltató hulladékszállítási engedélye (az ajánlat 57. oldalán)
5. számon a Közszolgáltatónak a hulladékelhelyezésre irányuló, határozatlan idejű
vállalkozási szerződése (az ajánlat 80. oldalán)
6. számon a Közszolgáltató mint biztosított nevére kiállított felelősségbiztosítási kötvény,
vagy biztosító intézet felelősségbiztosítási fedezetigazolása a szerződésben
meghatározott feltételekkel
7. számon a Közszolgáltató cégkivonata
8. számon a Közszolgáltató törvényes képviselőjének aláírási címpéldánya (az ajánlat
12. oldalán)
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