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S Z E R Z Ő D É S
NEM VESZÉLYES SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS

HULLADÉKLERAKÓ TELEPRE TÖRTÉNŐ
SZÁLLÍTÁSÁRÓL

amely létrejött egyrészről

Tiszabő Község Önkormányzata

székhelye: 5232 Tiszabő, Fő út 47
adószám: 15410151-2-16
képviseli: Farkas Barnabás polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

székhelye: 5231. Fegyvernek, Felszabadulás 175.
adószáma: 15413673-2-16
KSH kód: 15413673-3600-322-16
KÜJ: 100454707
KTJ: 101715185
képviseli: Nardai Dániel intézményvezető

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató),

együttes említésük esetén Szerződő Felek között az alulírott helyen és időben az
alábbi feltételekkel:

I.

A KÖZSZOLGÁLTATÓ KIZÁRÓLAGOS SZOLGÁLTATÁSI JOGÁNAK
BIZTOSÍTÁSA

Az Önkormányzat jelen szerződés hatálya alatt biztosítja a Közszolgáltató részére a
kizárólagos közszolgáltatási jogot. A Közszolgáltató vállalja a szolgáltatás
folyamatos és teljes körű ellátását.

A Közszolgáltató kijelenti, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási feladatok tartós,
rendszeres, és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő
ellátásához szükséges valamennyi személyi, tárgyi, technikai és jogi feltételekkel
rendelkezik.

II.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót a közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a jelen
szerződésben foglaltaknak megfelelően.



2. A II. 1. pontban meghatározott üzemeltetés és a közszolgáltatás magában
foglalja különösen a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően az
Önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékok begyűjtését és a
Kétpói Regionális Hulladéklerakóba való szállítását, melyet a Közszolgáltató a
Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség által 7349-11/2011. iktatószámú határozattal kiadott
hulladékkezelési engedély alapján végez az alábbi hulladékfajták tekintetében:

EWC
kódszám

Megnevezés

20 Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az
ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi
hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött
hulladékokat is

20 03 Egyéb települési hulladék
20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert

települési hulladékot is
20 03 07 Lom hulladék

Az egyes hulladékfajták a begyűjtés, szállítás módját, megvalósítását tekintve az
alábbi jellemző csoportokba foglalhatók:

2.1. Közszolgáltatás keretében heti rendszerességgel begyűjtésre kerülő
települési szilárd hulladékok elszállítása, kukás kihelyezéssel: EWC 20 03 01
hulladék.

2.2. Közszolgáltatás keretében, lomtalanítási akciók során alkalomszerűen
begyűjtésre kerülő hulladékok elszállítása: EWC 20 03 07 hulladék.

3. Az Önkormányzat közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosa (használója)
az ingatlanon keletkező valamennyi II.2. pontba szereplő hulladék elhelyezéséről
a jelen szerződésben rögzítettek szerinti helyi közszolgáltatás igénybevétele
útján köteles gondoskodni. A közszolgáltatás kötelező igénybevételét és a
szolgáltatás rendjét az Önkormányzat rendeletben (a továbbiakban: Rendelet)
szabályozza.

4. A hulladékot begyűjtés után közvetlenül kell olyan gazdálkodónak szállítani és
kezelésre átadni, amely az adott hulladékátvételére – a megfelelő és érvényes
hatósági engedély birtokában – jogosult. A II.2. pontban feltüntetett engedély
viszonylatában az elsősorban kijelölt végső hulladékkezelő a Remondis Kétpó
Kft. (KÜJ: 101537597) a Kétpó, hrsz: 029/37-41. (KTJ: 100545408) alatti Kétpói
Regionális Hulladékkezelő Központban.
A II.2. pontban megjelölt hulladékok tekintetében szükség esetén egyéb – a
közelség elvét alkalmazva kiválasztott – érvényes hatósági (hulladékkezelési)
engedéllyel rendelkező kezelő létesítmény is lehet befogadó, kezelő.



III. A SZERZŐDÉS TARTALMA

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei:

1.1. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a II. 2. pontban foglalt feladatokat
a közszolgáltatás jogszabályi és szakmai követelményeinek megfelelően
folyamatosan és teljes körűen elvégzi, a jelen szerződésben foglaltak szerint
biztosítja az üzemeltetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

1.2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a II. pontban foglalt feladatot az
általános és a települési szilárd hulladék gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására,
irányuló helyi közszolgáltatás jogszabályi és szakmai követelményeinek
megfelelően folyamatosan és teljes körűen elvégzi.

1.3. A Közszolgáltató köteles a közterületen kihelyezett szabványos 80 literes,
illetve 240 literes gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot elszállítani, valamint
külön írásbeli megrendelésre évi egy alkalommal lomtalanítást végezni.

1.4. A gyűjtőedényben el nem helyezhető hulladékok felsorolását és az azokban
elhelyezhető hulladékok maximális súlyát a jelen szerződés 2. sz. melléklete
tartalmazza, Közszolgáltató a mellékletben szereplő hulladékokat nem szállítja
el.

1.5. Az Közszolgáltató a nem az 1.3. pont szerinti gyűjtő edényzetben elhelyezett
hulladékot nem szállítja el.

1.6. Ha a gyűjtőedényzetben olyan hulladékot helyeztek el, ami pl.: tömörítés,
befagyás stb., következtében nem üríthető, a Közszolgáltató nem köteles
elszállítani.

1.7. A községi önkormányzat intézményeit illetően a Közszolgáltató külön díjat
nem számol fel.

1.8. Közszolgáltató a közterületen, parkban, boltok előtt elhelyezett
gyűjtőedényekből a hulladékot csak külön írásbeli megrendelő alapján 1. sz.
melléklet szerinti szolgáltatási díjon szállítja el.

1.9. A Közszolgáltató a hulladék gyűjtését modern, nagy teljesítményű,
környezetbarát zárt rendszerű célgépek (hulladékgyűjtő járművek)
üzembeállításával végzi.

1.10.A hulladék összegyűjtése, elszállítása hetente egyszer hétfői napon történik.
Amennyiben a gyűjtés napja ünnepnap, a Közszolgáltató köteles az
elszállítást a következő munkanapon elvégezni, vagy a következő ürítési napon
dupla hulladékmennyiséget elszállítani. A tájékoztatás az Önkormányzat
feladata a helyben szokásos módon.

1.11.Amennyiben a hulladék összegyűjtésére az esedékes napon műszaki hiba miatt
nem kerül sor, úgy a Közszolgáltató köteles azt az akadály elhárítását
követően haladéktalanul, lehetőség szerint a következő napon a tulajdonosok
(használók) tájékoztatása mellett elvégezni. A tájékoztatás a Közszolgáltató
feladata.



1.12.A Közszolgáltató köteles a hulladék összegyűjtését és szállítását úgy
elvégezni, hogy a közterületeken, a hulladéktároló- és felrakó helyeken hulladék
el ne szóródjon, a Közszolgáltató az általa elszórt hulladék összetakarításáról
köteles gondoskodni. A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedényeket a kiürítésük
után a közterületre visszahelyezni úgy, hogy az ne akadályozza a jármű, illetve
a gyalogosforgalmat.

1.13.A Közszolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a közszolgáltatást csak
törvényben, kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti,
korlátozhatja.

1.14.Közszolgáltató a begyűjtött és szállított hulladékokról a hulladékkezelés
engedélyben rögzített nyilvántartást vezeti.

2. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei:

2.1. Az Önkormányzat a helyi közszolgáltatás igénybevételét és a szolgáltatás
rendjét szabályozó rendeletének megalkotására, módosítására mindenkor a
jelen szerződéssel összhangban, a Szerződő Felek egyeztetését követően kerül
sor, különös tekintettel a közszolgáltatás során kötelezően igénybeveendő
Hulladéklerakó és Közszolgáltató tekintetében.

2.2.A Szerződő Felek vállalják, hogy amennyiben a jogszabályi változások, hatósági
rendelkezések az üzletmenet személyi, tárgyi, anyagi feltételeit, vagy egyéb
követelményeit érintően a Közszolgáltatóra vagy az Önkormányzatra
bármilyen többletterhet rónak, a Szerződő Felek egyeztetnek és az üzemeltetés
további feltételeiről külön kiegészítő megállapodást kötnek.

2.3. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat jogosult
ellenőrizni.

2.4. Az Önkormányzat a Rendeletben szabályozza:

- a közszolgáltatás tartalmát,
- a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a Közszolgáltató és az

ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit -
beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat - a
szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;

- a közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem rendezett -
módját és feltételeit;

- a közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban nem rendezett - települési
önkormányzati feladat- és hatáskört;

2.5. Az Önkormányzat a Rendelet útján gondoskodik arról, hogy a tulajdonosok
(használók) a gyűjtőedényeket a gyűjtés napján az ingatlan bejáratának
közelében, a közterületen helyezzék el, az úttól legfeljebb 1 méteres távolságra.

2.6. Az Önkormányzat Rendeletének megalkotására, módosítására mindenkor a
jelen szerződéssel összhangban, a Szerződő Felek egyeztetését követően kerül
sor.

2.7. Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére a szolgáltatás folyamatos és
hatékony ellátásához szükséges valamennyi információt biztosítja. Gondoskodik
az alábbiakról:



 Hulladékszállítási szerződést köt az ingatlan
tulajdonosával/használójával

 Hulladékszállítási díjakat kiszámlázza, beszedi
 A hátralékot behajtja

2.8. Az Önkormányzat a területén működő közKözszolgáltatók tevékenységét,
valamint a közszolgáltatásokat összehangolja, a szolgáltatások hatékony
ellátása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

2.9. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat
jogosult ellenőrizni.

2.10. A közszolgáltatást igénybevevők által használt edényzetek biztosítása,
tisztítása, cseréje és pótlása annak használójának a feladata.

IV. A KÖZSZOLGÁLTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI, MÓDSZEREI

1. A Közszolgáltatót az Önkormányzat közigazgatási területén a II. pontban foglalt
közszolgáltatási feladatok ellátásáért a jelen szerződés hatálya alatt az 1. sz.
mellékletben részletezett díj illeti meg.

2. Az Önkormányzat a hulladékok begyűjtésével ill. szállításával kapcsolatos
költségét havonta utólag számla ellenében 15 napos átutalással fizeti meg az
1.számú melléklet szerint.

3. Az Önkormányzat külön téríti meg a Közszolgáltatónak azon
többletráfordításait, melyek a közszolgáltatással kapcsolatban az Önkormányzat
külön utasítása alapján merültek fel.

V.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést 2012. január 01-től
2012. december 31-ig terjedő időtartamra kötik.

2. A szerződés megszűnik, bármelyik fél írásbeli kezdeményezésére, 30 napos
írásban történő felmondásával.

VI.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a
hulladékgazdálkodással kapcsolatosan új jogszabály, vagy jogszabály módosítás
lép hatályba, mely esetlegesen a Közszolgáltató költségnövekedését
eredményezi, a szolgáltatás díja ennek megfelelően módosul.

2. A szerződés teljesítése során a Szerződő Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre
tekintettel a megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések,
módosítások csak annyiban hatályosak, amennyiben azokat a Szerződő Felek
írásban teszik meg. Közlés módja: ajánlott tértivevényes levélben, illetve – különös
tekintettel a módosításokra – a közösen szerkesztett és aláírt okiratban.



3. A Szerződő Felek nevében nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak:

3.1. Önkormányzat nevében:
Neve: Farkas Barnabás polgármester,
Postacíme: 5232 Tiszabő, Fő út 47
Telefon, fax: 56/337-000, 56-549-007

3.2. a Közszolgáltató nevében:
Neve: Nardai Dániel, mb. intézményvezető
Postacíme: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 175.
Telefon, fax: 06-56/556-018

A későbbiek során az Önkormányzat részéről a mindenkori polgármester, a
Közszolgáltató részéről a mindenkori Intézményvezető.

4. A szerződés hatálya alatt, és a megszűnését követően is mindkét fél köteles
titokként kezelni az általa megszerzett üzleti információkat, és azokat csak
annyiban hozhatják nyilvánosságra, amennyiben az a szerződésben foglalt feladat
megvalósításához nélkülözhetetlen, illetve amennyiben ahhoz a másik Szerződő
Fél hozzájárult.

5. A Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel
próbálják eldönteni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen
szerződéssel összefüggő jogvitáik esetére a Szerződő Felek alávetik magukat a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a
Hgt. és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.

A Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint
akaratukkal mindenben egyezőt 2 egyező példányban jóváhagyólag aláírták.

Tiszabő, 2011.október. 04

………………………………………….. ………………………………………
Tiszabő Község Önkormányzata Fegyverneki Vízmű és

Községgazdálkodási Intézmény

Szerződés mellékletei:
1.sz. melléklet: szolgáltatási díjak
2.Szabványos gyűjtő edényzetben el nem helyezhető hulladékok felsorolása, és
az elhelyezhető hulladékok mennyisége



1. sz. melléklet

Nettó szolgáltatási díjak (begyűjtés-szállítás vonatkozásában)

Érvényes: 2012. január 01-tól 2012. december 31-ig

Beszállítható (ártalmatlanításra adható) maximális mennyiség: 360, 92 tonna

Havi költségek kimutatása 80 l-es edényzet (lakossági):

Összes ürítési és lerakási díj (nettó): 1181,10 Ft/hónap
ÁFA (27%): 318,90 Ft/hónap
Bruttó Közszolgáltatói ár: 1500,00 Ft/hónap

Havi költségek kimutatása 240 l-es edényzet (lakossági): (kerekítve)

Összes ürítési és lerakási díj (nettó): 3323,00 Ft/hónap
ÁFA (27%): 897,00 Ft/hónap
Bruttó Közszolgáltatói ár: 4220,00 Ft/hónap

A Közszolgáltató az Önkormányzat által megadott 382 db lakott ingatlan
vonatkozásában végzi a közszolgáltatást, ill. számlázza ki (ebből 377 db 80 literes és
5 db 240 literes) a IV. fejezet 2. pontjának megfelelően.



2. sz. melléklet

Szabványos gyűjtő edényzetben el nem helyezhető hulladékok felsorolása, és
az elhelyezhető hulladékok mennyisége

A szabványos gyűjtő edényzetek és az azokban elhelyezhető hulladék
mennyisége:

MSZ EN 840-1 szabvány szerinti 80 literes kukaedényben 30 kg

240 literes kukaedényen 90 kg

A hulladékgyűjtő edényzetben nem helyezhető el:

Veszélyes hulladék, állati tetem, trágya, jég, hó, sár, építési törmelék, sitt, fertőző vagy

robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék, olyan hulladék, amely veszélyezteti

a hulladékszállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begyűjtése során a

gyűjtőedényben, illetve a gépkocsi műszaki berendezéseiben rongálódást idézhet elő,

amely az ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet.


