Közszolgáltatási szerződés
mely létrejött egyrészről

Medgyesbodzás Község

Önkormányzata (5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.)

adószám: 15725235-2-045 képviseletében Krucsai József polgármester, mint megbízó (a
továbbiakban: Megbízó)

másrészről

Szikszai László egyéni vállalkozó (5667 Magyarbánhegyes Jókai u. 44.) ig.sz: ES-681920,
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)

a továbbiakban: Felek között az alábbiak szerint:

1. A szerződés célja
A Megbízó Medgyesbodzás község közigazgatási területén a folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelező közszolgáltatási kötelezettségének Megbízott útján tesz eleget, ezáltal
biztosítva, hogy Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem
közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 9/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete előírásainak megfelelően a
környezetvédelmi, a köztisztaság és közegészségügyi követelmények megvalósuljanak.

2. A szerződés tárgya

2.1. Megbízott vállalja Medgyesbodzás község közigazgatási területén a nem közművel
összegyűjtött folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló - az ingatlan tulajdonosoknál
lévő – létesítmények (szennyvízaknák) kiürítését, tartalmának elszállítását, elhelyezését és
ártalmatlanítását.

2.2. A teljesítés helye Medgyesbodzás község közigazgatási területe. A hulladék burkolt
utakon szállítható. A település lakossága ~ 1115 fő.

3.

A szerződés időtartama

3. 1. A szerződést a Felek határozott időre kötik 2014. szeptember 1-től 2019.december 31-ig

4. A Megbízott kötelezettségei

A Megbízott, mint közszolgáltató kötelességét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény( Vgtv) IX/A. fejezete határozza meg, mely szerint:

4.1. A közszolgáltató a közszolgáltatást köteles folyamatosan a község közigazgatási
területén teljes körűen ellátni.
4.2. A közszolgáltató köteles minden olyan hatósági engedélyt beszerezni, bejelentést
megtenni ami tevékenysége jogszabályszerű ellátásához szükséges.
4.3. A közszolgáltató tevékenységhez szükséges nyilvántartásba vételi engedélyét az AlsóTisza-Vidéki Vízügyi Hatóság ATIVH-98042-1-3/2014. iktatószámon a B-003/98042/2014.
nyilvántartási szám alatt begyűjtőként határozatlan időre, visszavonásig bejegyezte
4.4. A közszolgáltató a rendszeres tartályos gyűjtés után igény szerint végzi a szállítást.
4.5. A közszolgáltatás teljesítéséhez 1 db saját tulajdonú IFA W50L/AF típusú szippantót
használ.
4.6. A közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges eszközöket és
azoknak a folyamatos karbantartását biztosítja. Köteles megfelelő létszámú és képzettségű
szakemberről is gondoskodni. Köteles a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető
teljesítéséhez

szükséges

fejlesztések

és

karbantartások

elvégzésére.

Biztosítja

a

közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt és
berendezést, ezeket folyamatosan karban tartja, fejleszti. A szolgáltatáshoz a munka
megkezdéséig üzembe állítja a hulladékgyűjtés és szállításhoz szükséges eszközt. A
szolgáltató a szolgáltatást mindenkor a törvényes előírások mellett végzi, a környezet
minimális megterhelése mellett.
4.7. Akadályoztatása esetén megfelelő helyettesítésről gondoskodni köteles..
4.8. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezetében, valamint ezen
szerződésben meghatározott feladatokat maradéktalanul ellátja.
4.9. Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű, a szakmai szabályoknak
megfelelő, jó minőségű ellátását.

4.10. A közszolgáltató a folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes
elhelyezését a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül köteles elvégezni.
4.11. A közszolgáltató a begyűjtés során olyan gondossággal köteles eljárni, hogy a hulladék
szállítójárműbe ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon szét. Amennyiben ez
bekövetkezik, a kikerülő hulladékot a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja.
4.12. A környezetvédelmi előírások folyamatos betartása a közszolgáltató feladata, és felel
mindazon károkért, amelyek a környezetvédelmi előírások megszegéséből erednek.
4.13. A lakosság számára könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert működtet, nevét,
telefonszámát, egyéb elérhetőségét köteles közzé tenni. Köteles arról gondoskodni, hogy a
lakosság által munkanapokon délután 16 óráig elérhető legyen.
4.14. A lakossági kifogásokat és észrevételeket írásban jegyzőkönyvi formában rögzíteni
köteles, a problémát haladéktalanul köteles kezelni.
4.15. A megbízott közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, de érte úgy felel,
mintha a munkát maga végezte volna, a felelősség az alvállalkozóra át nem hárítható.
4.16. A közszolgáltatás körébe tartozó a hulladék ártalmatlanítására és tárolására az
önkormányzat képviselő testülete által kijelölt helyeket és létesítményeket köteles igénybe
venni. (Medgyesegyházi szennyvíztisztító telep. Vízjogi engedély: 18584-5-12/2011.ezen
kívül : a Mezőkovácsházi Vízmű Kft)
4.17. A közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatáshoz legalább papír alapú
nyilvántartást vezet.

5. A Megbízó önkormányzat kötelezettségeit a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény IX/A. fejezete határozza meg, amely szerint:

5.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára
szüksége információkat, szolgáltatását megadja.
5.2. Ellenőrzi a szolgáltatás teljesítését.
5.3. A közszolgáltatás körébe tartozó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolását
elősegíti.
5.4. A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíti.
5.5. A települési

igények

kielégítésére

alkalmas

hulladék

ártalmatlanítására szolgáló helyet kijelöl.
5.6. Biztosítja a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát.

gyűjtésére,

kezelésére,

5.7. A közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről minden év december
31-ig az önkormányzat képviselő -testülete dönt.

6. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei
6.1. A Felek a szolgáltatási díjat 2014. évre nettó 1700 - Ft/m3-ben határozták meg. Az
ingatlantulajdonos által igényelt szolgáltatás díját az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által
kiadott számla alapján a teljesítéssel egyidejűleg fizeti meg. A számlának meg kell felelnie a
jogszabályokban írt tartalmi és formai követelményeknek.

6.2. A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a
közszolgáltatónál emelhet kifogást, melynek a számla kiegyenlítésre halasztó hatálya nincs.
Az írásban tett kifogásra a közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni.

6.3. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók
módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtására vonatkozó eljárási rendet a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény tartalmazza.

6.4. A szolgáltatási díjat a felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják oly
módon, hogy a tárgyév november 30. napjáig a Megbízott, Közszolgáltató a Megbízó
képviselő-testülete elé terjeszti a következő évi javasolt módosítást a következő évre
vonatkozóan. A módosítás feltétele a képviselő-testület döntése.

6.5. A Megbízott a munkát saját hasznára és kockázatára végzi. Amennyiben a munkája
végzése során harmadik személynek kárt okoz, úgy azt maga köteles megtéríteni, semmilyen
vonatkozásban a felelősség a megrendelő önkormányzatra át nem hárítható.

7. Felek a közszolgáltatási szerződésben írt feltételeket közös megegyezéssel csak akkor
módosíthatják, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a
szerződés teljesítése valamelyik fél jogos érdekeit sérti. Úgyszintén közös megegyezéssel a
szerződés akkor is módosítható, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály
következtében a szerződés valamelyik fél jogos, méltányos érdekeit sértené.

8. A szerződés megszűnése

8.1. A szerződés megszűnik a benne foglalt idő lejártával, a közszolgáltató jogutód nélküli
megszűnésével, ellátással a teljesítés megkezdéséig, felmondással.

8.2. A Megbízó a szerződést 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja, ha a
Megbízott a tevékenységére vonatkozó jogszabályt hatóság vagy bíróság által megállapítottan
megsértette vagy jelen szerződésben írt kötelezettségeit neki felróhatóan súlyosan
megsértette.

8.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megbízott 5 napos késedelembe esik a
szolgáltatás teljesítésével: írásbeli felhívás ellenére 5 napon belül nem végzi el a hulladék
elszállítását.
8.4. A Megbízott a szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megbízó a szerződésben
meghatározott kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére súlyosan megszegi, és ezzel kárt
okoz, vagy akadályozza a szolgáltatás teljesítését.

9. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban egyeztetéssel tisztázzák. Az egyeztetések eredménytelensége esetén fordulnak
bírósághoz

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Medgyesbodzás , 2014. augusztus ……

..............................................
Megbízó
Krucsai József polgármester

..............................................
Megbízott
Szikszai László Egyéni vállalkozó

