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KOzFELADAT-ELLArAsr szenz6oEs

Amely l6trejott egyr6szrcil: P6cs Megyei Jog0 V6ros 6nkorm6nyzata
sz6khelye: 7621 P6cs, Sz6chenyi ter 1 .

PIR sz6m:735616
ad6sz5m : 1 57 3561 2-2-02
k6pviseli: Dr. PSva Zsolt polg6rmester
(a tovSbbiakban: Onkorm6nyzat)

m6sr6szrol: BIOKOM P6csi V6ros[izemeltet6si 6s Kcirnyezet-
gazd6lkod6si Nonprofit Korlitolt Felel6ss69fi Tirsasig
sz6khelye: 7632 P6cs, Sikl6si 0t 52.
c6gjegyz6ksz6ma : 02-09-062862
ad6sz6ma : 1 1 01 4959-2-02
k6pviseli: Dr. Kiss Tibor Ugyvezet6
(a tov5bbiakban: Kcizszolg6ltat6),

egytittesen: Szerz6d6 felek kozott az alullrott napon 6s helyen a k6vetkez6
felt6telek szerint:

1. EL6ZMENYEK

1.1 Az Onkorm6nyzat rogziti, hogy Magyarorsz5g helyi onkorm6nyzatair6l sz6l6
2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13. S (1) bekezd6se szerint az dnkorm6nyzat
feladata a helyben biztosithat6 koleladatok ell6t6sa, igy kiilonosen:
F telepiil6sfejleszt6s, telepril6srendez6s;
F telepril6suzemeltet6s (a kozvil5gitSsr6l val6 gondoskodds, a helyi kozutak

6s tartoz6kainak kialakit6sa 6s fenntart6sa, kozparkok es egy6b
kdzter0letek kialakit6sa 6s fenntart6sa, gepjdrrmrivek parkol6s6nak
biztosit6sa);

D kornyezet-eg6szs6grigy (koztisZas6g, telepr-il6si kornyezet tisztas6g6nak
biZoslt5sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s);

A vlzgazd6lkod6sr6l sz6l6 1995. 6vi LVll. torv6ny 4.S (1)bekezdese alapj6n a
telepLil6si onkorm6nyzat feladata:
F helyi vizrendez6s 6s vizk6relh6r[t5s,
Y az Arviz- 6s belvizelvezet6s.

1.2 A fentiekkel kapcsolatos kozszolgdltat6si feladatok biztons6gos, hat6kony 6s j6
min6s6gben torteno elldt6sAval az OnkormAnyzat a 13812018. (V. .17.) sziimi
kozgy0lesi hatSrozat 6rtelm6ben Kozszolgdltat6t bizta meg, 6s a KozszolgSltat6
r6sz6re az Onkorm6nyzat - az ott meghat6rozott alanyi, tiirgyi 6s tev6kenys6gi
kOrben, illet6leg idcibeli es terUleti hat6llyal - kizdrolagos jogot biaositott.

1.3 Szerzodo Felek rogzitik, hogy jelen Szerz6d6sben meghatdrozott
k6zszolgdltat6si feladatok az Eur6pai Uni6 m(kod6s6r6l sz6l6 szerz<id6s
alapj6n 6lta15nos gazdas6gi erdek( szolg6ltat6snak min6s0lnek.
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Szerzod6 Felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt Szerz6d6s a
k6zbeszerz6sekrol sz6l6 2015.6vi CXL|ll. torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 9. g (1)
bekezd6s h) pontj6ban foglalt rendelkez6sek alapj6n nem mincistrl
kozbeszez6si elj5riis koteles rigyletkot6snek

Szerzodo Felek rogzitik tov6bb6 azt is, hogy a Szerzcid6s megfelel az Europai
Bizotts6g 2012121|EU hatSrozat5nak, amely hat6rozat az Europai Uni6
m(kod6s6r6l szo16 szerz<id6s 106. cikk (2) bekezd6s6nek az 6lta16nos
gazdasAgi erdekfi szolg6ltatSsok nyljt6s6val megbizott egyes vAllalkoz6sok
jav6ra kozszolg6ltat5s ellent6telez6se form6j6ban ny0jtott iillami t6mogat5sra
val6 alkalmaz6s6rol rendelkezik.

Szerz6dci Felek rogzitik tov5bb5, hogy a Szerz6d6s tartalma 6s t6rgya megfelel
az AllamhAzl.arl5srol szolo 2011. 6vi CXCV. torveny ekiir6sainak.

Szerzodo Felek a Szerzod6sben - a Ktllon Jogszab5lyokkal osszhangban -
meghat6rozz6k a Kozszolg6ltat6t terhelo K0zszolg6ltat5si KOtelezettseg
tartalmdt, valamint tertileti es idobeli hatdrly6t.

Szerzodo Felek a Szerzcid6sben rdgzitik azon Kompenz6ci6nak a m6rt6ket,
kiszSmit6s6nak m6dj5t, valamint kifizet6s6nek m6dj5t 6s felt6teleit, amelyet az
Onkorm6nyzat anyagi ellenszolg5ltat6sk6nt nyljt Kozszo196ltat6nak a
Kozszolgdltatdsi Kotelezetts6g Kozszolgdltat6 6ltali teljesit6s6nek
ellent6telez6sek6nt annak 6rdekeben, hogy a Kozszolg6ltat6sl
Kotelezetts6gekb6l ered6 koltsegek fedezete 6s az Esszerrli Nyeres6g
biAosltott legyen.

Szerz6d6 Felek a Szerzod6sben meghaterczzek az Onkorm6nyzat iillal
Kozszolg5ltat6nak a Kozszo196ltatasi Kotelezetts6g koreben bizositott
Kiz616lagos Jog tartalm6t.

Enreulez6 RENDELKEZEsEK

A Szerzodesben az al5bbi nagy kezdcibet(s fogalmak 6s kifejez6sek a
kOvetkezci jelent6ssel birnak:
(a) Bels6 Szab5lyzatok: a Kozszolg6ltat6 ailtal a J6 Szakmai Gyakorlattal
6s a Ktilon Jogszab6lyokkal osszhangban a Kozszolg6ltatdsi Kotelezetts6g
kor6be tartoz6 tev6kenys6gekkel kapcsolatban k6szitett 6s a Kozszolgdltat6
legfdbb szerve 6ltal j6v6hagyott belso szab6lyzatok;
(b) Kcizbeszerz6si SzabSlyzat: a Kozszolgdltat6 iiltal k6szitett 6s
j6vAhagyott szabAlyzat, amely a Kozrem(k6dok kiv6laszt6s6nak szab6lyait
rogzlti a Kbt.-vel osszhangban;
(c) Biztosit6s: elismert biztosit6 t6rsas6ggal vagy t6rsas6gokkal a J6
Szakmai Gyakorlattal dsszhangban kOtdtt egy vagy t6bb biztositdsi szerz6d6s;(cs) Egy6b Tev6kenys6g: Kozszolg5ltat6 tev6kenys6gi korevel
osszhangban a Szerz6d6s 5.1 pontjaban (Kdzszolgaltatesi K6telezettseg)
meghatSrozott Kozszolg5ltat6si Kotelezetts6ge kor6n, azaz a Kozszolgdltat6si
Tev6kenys6gen kivLil v6gzett egyeb tev6kenys6g;
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(d) El6irinyzott Tervezett Kompenz6ci6: az 6ves kozszolg5ltat6si
feladatterv alapj5n a t6rgy6v oktober 31. napjAig beny[jtott, a k6vetkezo 6vre
vonatkoz6 azon osszeg, amely a tervezett feladatok ellent6telez6sek6nt
jogosult a kozszolgdltato
(e) El6irinyzott Kompenz6ci6: az dnkormdnyzat t5rgy6vi
kdltsegveteseben el6ir6nyzott, a Szerzod6s 7.4 pontj6ban (Az Eloir6nyzott
Kompenz6ci6 meghat6roz6sa) foglalt eljSr6s alapj6n meg5llapitott, a
t6rgy6vben KdzszolgAltat6nak eloi16nyzott Kompenzeci6;
(0 Jogos Kompenz5ci6ig6ny: azon osszeg, amelyre Kozszolg6ltat6 az
Allala a Szerzcid6s alapj6n egy adott napt6ri negyed6vben/ 6vben t6nylegesen
teljesitett Kozszolgiiltat6si Kotelezetts6g ellent6telez6sek6nt jogosult, ahogyan
azt a Szerz6d6s 2. sz. mell6klete Kompenz6ci6 sz6mlt6s6nak m6dszere)
meghatArozz a, 6s amely negyed6vente/6vente utolag a Szerzod6s 7.8
pontj6ban (Eves Elsz6mol6s) fog laltak szerint keriil meghat6rozdsra ;(S) Kompenz6ci6: a Kozszolg5ltat6si Kotelezetts6g ell6t6sdnak
ellent6telez6sek6nt a Szerz6d6s 7. pontja 6s 2. sz6m( mell6klete
(Kompenz6ci6 meghat5roz6sa, kifizet6se, havi, negyed6ves 6s 6ves
elsz6mol6sa) szerint KozszolgSltato resz6re az }nkormAnyzat kolts6gvet6se
terh6re teljesitend6 kifizetes; Kompenz6cio alatt hat6lyos magyar
sz6mviteli/ad6jogszab6ly 6rtelmez6s6ben megrendel6s ellen6rt6ke 6rtendo(h) Kifizetett Kompenzici6 a t6rgy6vben a Jogos Kompenz6ci6igeny
alapj6n Kozszolg6ltatonak az OnkormAnyzat t5rgyevi kolts6gvetese terh6re
t6nylegesen kifizetett Kompenzdci6;
(i) Esszerfi Nyeres6g, ahogyan azt a Szerzod6s 2. sz. mell6klete

( KompenzSci6 sz6mit6s5nak m6dszere) meghatdrozza;(j) Eves M(kiid6si Jelent6s a K6zJzotg5ttat6 ittal a Szerzodes g.1
pontj6ban (Kozszolg6ltat6 besz5molSsi kotelezetts69e) foglaltak szerint a
Kozszolg6ltat5si Kcitelezettseg teljesit6s6rcil az onkorm6nyzatnak 6vente
k6szltett.beszdmolo;
(k) Eves K<izszolg6ltat6si Feladatterv: a Szerz6db Felek 6ltal a
szerz6des alapj6n, a Szerzcid6s 6. pontjdrban (Eves K6zszolgdltat6si
Feladatterv) meghat6rozottaknak megfeleloen 6vente megujitott feladat es
tev6kenys69i terv;
(l Hat5lyba L6p6s Napja: a Szerzod6s hat6lyba lep6senek napja, azaz
2019. janu6r '1 . napja;
(m) J6 Szakmai Gyakorlat: azon folytonosan vdltoz6 gyakorlat,
m6dszerek, mfiszaki eljdr6sok 6s normdk osszess6ge, amelyet ai'Eurlpai
Uni6ban, 6ltaldnosan elfogadnak 6s sz6les korben alkalmaznak;
(n) * Kiz5r6lagos Jog: a Kbt. 7.g 2. bekezd6s6ben foglaltaknak megfelel<5en
az Onkormdnyzal aftal a Kozszolgaltat6 r6sz6re a Sz6rzod6s 5.1 p'ontjdban
meghat6rozott Kozszolgiiltat6si Kotelezetts6g ell6tdsa c6ljdb6l biztositott
kizS16lagoss6g;
(o) Kcilts6gt6rit6s, ahogyan azt a Szerzodes 2. sz. mell6klete

( Ko mpenz6ci6 sz5 m [t6s6 nak m6d sze re) meghatArozza;
(p) Kdzremrikdd6 a Kozszolg5ltat6 iiltal a Kozszolgiiltat6si Kotelezetts6ge
teljesit6se 6rdek6ben a szerzrid6s 8. pontj6nak (Kozremilk6do igenybev6tele)
rendelkez6seivel dsszhangban megkotott szerzcid6ssel bevont siervezet vagy
szem6ly;
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(r) Kiizszolg6ltat6si K<itelezetts6g a Kozszolgdltat6nak a Szerz6d6s 5.1
pontj6ban (Kozszolg5ltat6si Kotelezetts6g) meghatdrozott kozszolg6ltat6sok
ny0jt6s5ra vonatkoz6 kotelezetts6ge;
(s) K<izszolg6ltat5si Tev5kenys6g Bev6tele ahogyan azt a Szerzodls 2.
sz. me I 16 klete ( Ko m penz6ci6 sz5 m it5s5 na k m6d szere ) meghatArozza;
(sz) K<izszolg6ltatSsi Tev6kenys6g Kcilts6ge ahogyan azl a Szerzodbs 2.
sz. mel l6kl ete ( Ko mpenz6cio sz5 m it6s6 na k m6d sze re ) meghatArozza;
(t) KcizszolgSltatSsi Tev6kenys6g a K6zszolgAltat6nak a Szerz6d6s 5.1
pontj6ban (Kozszolg6ltat6si Kotelezetts6g) meghat6rozott Kozszolg6ltat6si
Kotelezetts6ge koreben folytatott tev6kenys6ge;
(u) Kiilcin Jogszab6lyok a hullad6kr6l sz6lo 2012. evi CDGXV. torv6ny,
1988. 6vi l. torv6ny a koz0ti kdzlekedesrol, 512004. (1. 28.) GKM rendelet a helyi
kozutak kezel6s6nek szakmai szab6lyairol, 1995. 6vi LVll. torv6ny a
vizgazditlkodAsr6l, 2008. evi XLVI. torveny az 6lelmiszerl6ncr6l 6s hat6s6gi
fel0gyelet6r6l, 22112008. (Vlll. 30.) Korm. rendelet a parlagfrll elleni k6z6rdekri
v6dekez6s v6grehajt6s6nak, valamint az 6llami, illetve a k6zerdek( v6dekez6s
kolts6gei megdllaplt6s6nak 6s igenyl6s6nek r6szletes szab6lyair6l valamint az
ezekhez kapcsol6d6 egyeb v6grehajt6si rendeletek, tov6bb6 a mindenkor
hat6lyos onkorm6nyzati rendeletek;
(r.f) Lej6rat Napja a Szerzod6s hat6lybalep6s6tol sz6mitott 5 6v, azaz
2023. december 31 . napja
(w) Szerz6d6s a jelen okiratba foglalt megdllapodds;(z) Vis Maior Esem6ny b6rmely olyan esem6ny, amelyet a Szerzod6s
13.1 pontja (Vis Maior Esem6nyek) ekk6nt hatdroz meg;(zs) Ugyf6l Kozszolg5ltat6 6ltal a Kozszolg6ltat5si Tev6kenys6g kor6ben
nyUjtott szolgaltat6st vagy szolg6ltat6sokat ig6nybe vevo szem6lyi

3. EnreuuezEs
A szerzcid6sben az ar6bbi fogarmakra torteno b6rmery hivatkoz6s
eloford ul6sakor:
(a) jogszabdly bArmely f6lre kritelezo erovel bir6 k6zoss6gi, vagy nemzeti

jogszabdly;
(b) valamely jogszabdlyra val6 utalds mindig annak alkalmazand6 6s

hat6lyos szoveg6re torteno hivatkozds;
(c) jogszabdlyvdltozlsa Szerzod6s keltet kovetoen b5rmely jogszab6ly

bevezet6se, hat5lyba l6p6se, megvdltoz6sa;
(d) eszki5z mindennemti jelen 6s jovobeli ing6 6s

bev6tel, kovetel6s vagy jog;
ingatlan, illetve b5rmilyen

(e) enged6ly b6rmely enged6ly, j6vdhagy6s, hozzdllrulAs, mentesit6s vagy
nyilv5ntart5sba v6tel;

(s)
(h)
(i)

(0

(i)

l6nyeges b5rmely olyan esem6ny vagy koriilm6ny, amely az adott F6l
Szerz6d6sben v6llalt k6telezetts69ei teljesitese (teljesiteii k6pessege)
szempo_ntj6bol jelentos;
F6I az Onkormdnyzat, illetve a Kozszolgaltat6 b6rmelyike,
SzenSdS Felek az OnkormSnyzat 6s a Kozszolgdltat6 egyr.ittesen;
szemdly term6szetes es jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 gazdasAgi tarsasag, b6rmilyen gazd6lkod6 szerveiet, illetve
5llami- vagy korm6nyszerv, illetve onkorm6nyzat,
forint Magyarorsz6g tdrv6nyes fizetcieszkoze:
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(k)

(t)

a Szerzod6s mageban loglalja a hozzA
elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezi a
Kozszolg5ltat6si Feladatterv; 6s
a clmek a hivatkoz6sok megkonnylt6s6t
a Szerzod6s 6rtelmez6s6t.

A FELEK NYILATKOZATAI

K<izszolgiiltat6 nyilatkozatai
K6zszolg6ltato a Szerz6d6s keltenek nap)An az al6bbi nyilatkozatokat teszi:
(a) Kozszolg6ltat6 a magyar jogszabSlyok szerint l6trejott, bejegyzett 6s

m0kodo korl6tolt felelossegU t6rsas6g;
(b) Kozszolg6ltat6 jogosult arra, hogy a Szerz6d6st al6irja 6s az abban v6llalt

kotelezetts6geit teljesitse;
(c) K6zszo196ltatonak a Szerzod6sben v6llalt kotelezetts6gei jogszer(ek,

6rv6nyesek 6s kotelez6 erej(ek;
(d) a Szerzod6s Kozszolg6ltat6 6ltali al6ir6sa 6s az abban foglalt jogok

Kozszolg6ltato 6ltali gyakorldsa, illetve kotelezetts69ek Kozszolg6ltat6
6ltali teljesit6se nincsen ellent6tben:
da) a KozszolgSltat6 tSrsasdgi okirataival;
db) a Kozszolg6ltat6ra vonatkozo jogszab6lyokkal; vagy
dc) semmilyen a Kozszolgdltat6 vagy a KozszolgSltat6 vagyona

tekintet6ben kdtelezri ervenyti meg6llapod6ssal;
mindh6rom esetben oly m6don, hogy az ellent6t vesz6lyezteti a
Kozszolg6ltat6si Kotelezetts69 teljesit6s6t;

(e) Kozszolg6ltat6 rendelkezik illetve a jovoben beszerez minden olyan,
jogszabdly 6ltal eloirt engedelyt, amely a Kozszolgdltat6si Tev6kenys6g
folytat6s5hoz sztiks6ges;

(0 Kozszolg6ltat6 rendelkezik a Kozszolg6ltat6si Kotelezetts6g teljesit6s6hez
szijks6ges szem6lyi 6s tiirgyi felt6telekkel;

(S) Kdzszolgdltato rendelkezik megfelel6, hatSlyos Biztosit6ssal; valamint
(h) Kozszolg5ltat6 ellen nincs folyamatban olyan b[r6s6gi, v6lasztott bir6siigi

vagy kozigazgat6si elj6r6s, amely kedvezcitlen elbir6l6s eset6n
vesz6lyeZeti a Kozszolgdltat6si Kotelezetts6g teljesit6s6t, 6s a
Kozszolg5ltat6 legjobb tudom6sa szerint ilyen elj6r5s nem is fenyeget.

6nkorm5nyzat nyi latkozatai
Az Onkorm6nyzal a Szerz6d6s kelt6nek napjAn az aldrbbi nyilatkozatokat teszi:
(a) az Onkormdnyzat jogosult arra, hogy a Szerz6d6st al5irja 6s az abban

v6llalt kotelezetts6geit teljesitse;
(b) az OnkormSnyzatnak a Szerzod6sben v6llalt kotelezetts6gei jogszerfiek,

6rv6nyesek 6s k6telezo erej(ek; valamint
(c) a Szerzcides az.Onkorm6nyzat 6ltali al6ir5sa 6s az abban foglalt jogok

Onkormanyzat 5ltali gyakorl6sa, illetve kotelezetts6gek Onkormdnyzat
6ltali teljesit6se nincsen ellent6tben:
ca) az Onkorm6nyzat szervezeti 6s mrik6desi szab6lyzat6val; vagy
cb) az OnkormAnyzatra vo natkoz6 jo gsza b6lyo kkal ;

mindk6t esetben oly m6don, hogy az ellent6t vesz6lyeZeti a Kompenz6ci6
teljesit6s6t.

csatolt valamennyi mell6kletet 6s
mindenkor hatSlyos Eves

szolg6lj5k, 6s nem befolyiisoljiik

4.1

4.2
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5. A SZERZ6DES TARGYA

5.1 KcizszolgSltat5si Kiitelezetts6g
Kozszolgdltat6 a Szerz6d6s alapjen az Onkorm6nyzat r6sz6re az alAbbi
Kozszolg5ltatdsi Tev6kenys6g ell5t6sdra koteles - az Eves Kozszolg6ltatdsi
Feladaftervben meghatSrozott Feladatok 6s tev6kenys6gek, valamint az egyedi
megrendel6s keretein be[il - a J6 Szakmai Gyakorlat szerint, valamint a Ki]lon
Jogszab6lyokkal es a Belso Szab5lyzatokkal 6sszhangban:

5. 1 . 1 Kiiztit- 6s forgalomtechnikai feladatok
a) Uttest, rittartoz6k javitds
b) Jiirda karbantartds
c) Kataszterek kezel6se
d) M0t6rgykarbantartas
e) Jelzotibl6k karbantartasa
f) Forgalomir6nyit6 berendez6sek karbantartdsa
g) Burkolatjelek karbantartSsa
h) Kozlekedes biztons5gi eszkozok karbantartdsai) ForgalomszAmlAlAs
j) Utcan6vt6bl6k karbantartdsa
k) Kdzutak forgalmi rendj6nek elokeszit6se, kialakit6sa 6s ellen6rz6sel) Kozutak nem kozleked6s cer0 ig6nybeveter6vel kapcsoratos feladatok,

burkolatbontdsok enged6lyez6s6nek el6k6szit6se, 0tcsaflakoz6si
hozzdjJrrul6sok szakmai elok6szit6se

m) Szakfelrigyeleti szolg6ltat6s.

5.1.2 Ktizm[- 6s vizrendez6si feladatok
a) Yizrendez6s, vizkdrelhdrit6s
b) Felszini vizfoly6sok 6s nyilt 6rkok karbantart5sa
c) Z'6rt csapad6kcsatorndk karbantartdsa
d) Szok6kutak, csobog6k, iv6kutak Uzemeltet6se
e) Tavak gondoz6sa
f) Nyilv5ntartott 6sott kutak, forr6sok ellenorz6seg) Vizikdzmfi h5l6zat m(szaki ellen6rz6se
h) Kozvi169it5s aktiv elemeinek, valamint onkormdnyzati tenjleten l6tesitett, az

onkormdnyzat turajdondban l6vo passziv h6r6zai karbantart6sa, tovaooa az
onkorm6nyzat kozvirdgit6si fogyasztdsi adatainak sz6mit6g6pes
programba val6 feltolt6se 6s karbantart5sa 6s az onkormS-nyzati
fogyaszt6si helyek 6s dramsz6ml5inak ellenorz6se,i) Kezeloi hozz6jdruldsok kiad6sa, tervegyeztet6si szolgdltatds,j) KOzm(adatszolg6ltat6s

k) SzakfelLigyeleti szolg5ltatds.

5. 1.3 Ziild- 6s k<izteriilet gondozdsi feladatok

A. .U_zentervezett erd6k 6s fisitisok qondoz6sa
a) Parkerd6k Uzemeltet6se (Mecseki parkerdd, Malomvdlgyi parkerd6)
b) Heryi jerentos6g( term6szetv6dermi teruretek gondoz6si (a z3t2o1i . (v .31 .)

onkormdnyzati rendelet szerint).
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B. 26ldterlilet qondoz5s
a) Gyep fenntart5sa, ktilterjes teruletek gondoz6sa, parlagfri mentesit6s
b) Fadpol6s
c) Cserjemetsz6s, sov6nyek gondoz6sa
d) Locsol6heil6zat mIkodtetese
e) 6szi lomb gyiijt6se
f) VirSgositiis
g) Nov6nyv6delem
h) a helyi kornyezet- 6s term6szetv6delmi onkorm Anyzati ieladat elldt6sa

k6r6ben a fds sz6r[ nov6nyek beszerz6se, v6rosi csemetekertben tort6ncj
nevel6se, gondoz6sa 6s kozterUletre tdrteno kiUltet6se.

C. Kiizteriilet fenntart5s 6s hasznositSs
a) J6tsz6terekiizemeltet6se
b) Kozterrileti b0torok karbantartdsa
c) Szobrok, m0v6szi alkot6sok gondoz6sa
d) Unnepek, rendezv6nyek, zAizllzAs
e) Forgalomcsillapitott dvezetek ellen6rz6se, ijzemeltet6se, behajt6si

engedelyek kiaddsa
f) Kozterrilet hasznosit6s5val kapcsolatos feladatok, tervegyeztet6sek,

haszn6lati megdllapod6sok, kezel6i hozz6jdrulisok kiad6sag) Parkol6k rizemeltet6se
h) E-kozbringa rendszer tlzemeltet6se.

D. Kiiztisztas6q
a) Kozutak g6pi takaritSsa
b) J5rd5k, pa*ok, buszmegSl16k, szeg6lyek, parko16k takarit6sa
c) llleg6lis hullad6klerak6k megsztintet6se
d) J6rd6k, parkok, szeg6lyek, parkol6k h6- 6s sikossdg-mentesit6se
e) Kozutak g6pi h6- 6s sikossdg-mentesit6se
f) Kdrtev6k elleni v6delem
g) lllemhelyek rizemeltet6se.

E. Parlaqf0 elleni v6dekez6s
a) Parlagf(-mentesit6s koleladat elldt5sa az

be6pitetlen ingatlanokon
b) Parlagfil elleni k6zerdek[i v6dekez6s.

onkorm6nyzati tulajdon0

5.2 Szerz6d6 Felek a parkol6k Uzemeltet6se t5.1.3 C. h) pontl kapcs6n az
al6bbiakban 5llapodnak meg:

5.2.1A v6rakoz6si dij, a p6tdij a v6rakoz6si terLllet tekintet6ben a tulajdonosi jogot
gyakorl6 Onkormdnyzatot illeti meg, mely dijak az Onkorm6nyzat r6szercil
5tengedett bev6telek, melyeket a Kozszolg6ltat6 a saj6t nev6ben szed be. A
kozszolg6ltat5s elldtds6hoz sziiks6ges kolts6gek 6s dijbev6telek elszdmol5sa a
Szerz<id6s rendelkez6sei szerint tort6nik.
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5.2.24 verakoz6si dijakbol 6s p6tdiiakb6l eredo bev6telekrol, 6s azok
felhaszn6l6s6r6l a Kozszolg5ltat6 koteles az Onkorm5nyzattal elszSmolni, azok
felhaszn5lSs6t a sz5mviteli szab6lyok szerint nyilv6ntartani. A nyilv5ntartdst a
Kozszolg6ltat6 6s az Onkorm6nyzat honlapj6n 6ves gyakoris5ggal kozz6 kell
tenni. A kozz6t6tel elmulasZ6sa eset6n, tovebbA, ha a kozz6t6tel nem teljes
vagy nem id6szerfi, k0lon jogszab6ly szerint a t6rv6nyess6gi felUgyelet
gyakorlds6ra jogosult szerv eljdr5sa kezdem6nyezheto.
Az Onkorm6nyzat :lltal 6tengedett, a Kozszolg5ltat6 sajiit nev6ben beszedett
bev6telek nyilv6ntart6sa, elsz5mol6sa kiilon elj5r6si rend szerint tort6nik.

5.2.3 A Kozszolgdltat6 jogosult a parkol5ssal kapcsolatos kozfeladat elldt6sa sor6n
az ellen6rz6si feladatok teljesit6s6be a P6csi Kozterirlet-feltlgyeletet bevonni,
az egytittm[ikod6srcil a Szerz6d6 Felek ki]lon megdllapod6sban rendelkeznek.

5.2.4A kOz0ti kozleked6srol sz6l6 1988. 6vi l. torv6ny 15/E. S (3) bekezd6se szerint a
Kozszolgdltat6 jogosult arra, hogy a dijfizet6si kotelezetts6g teljesit6senek
ellenrirz6s6re, a dij- 6s p6tdijkdveteles 6rv6nyesit6sere a j6rm0 rendsz6m6t, a
term6szetes szem6ly fizemben tarto nev6t, szrilet6si idejet 6s lakcim6t, a nem
term6szetes szem6ly rizemben tart6 megnevez6s6t 6s sz6khely6nek,
telephely6nek cim6t, a kedvezm6nyre jogosit6 okirat sorszdm5t
(a) a dij megfizet6se eset6n az ellenorz6sig,
(b) a d'j fizet6s elmulaszt6sa eset6n a dij- 6s potdijfizet6si felsz6litds

megktild6se c6lj6bol - dij- es p6tdijfizetesi felszolit6st a v6rakoz5si terrilet
d ijfizet6s n6lkuli haszn6latdnak idopontjdrt6l sz6rmitott - 60 napos jogveszto
hat6ridci eredm6nytelen eltelt6nek id6pontjriig,

(c) a vArakozAsi dij- 6s p6tdijfizet6si kotelezetts6g nem teljesit6se eset6n a
bir6s6gi riton 6rv6nyesitend6 elj6r6s celj6b6l az eljArAs befejez6s6ig

kezelje.

5.3 Kiizszolgiltatisi K<itelezetts6g id5tartama
A szerzodes alapj6n a Kozszolgaltat6 Kdzszolg6ltatdrsi Kotelezetts6ge a
Hat6lyba Lepes Napjdrt6l a Szerz6d6s megszrin6s6ig 6ll fenn.

5.4 sze-ziidl Felek a kozutak nem kozleked6s cel[ ig6nybev6tel6vel kapcsolatos
feladatok, burkolatbont6sok enged6lyez6s6nek elok6szitese, 0tcsaflakoz6si
hozzi4arulasok szakmai el6keszit6se [s.1.1 l) pont] kapcs6n az al6bbiakban
dllapodnak meg:

5.4.1 A kozterriletek felbont6sSnak 6s a kozriton folytatott munk6latok szab5lyairol
sz6l6 16120'12. (111.23.) dnkorm6nyzati rendelet (a tovdbbiakban: or.) eloir6sai
alapjdn KozszolgSltat6 vegzi a burkolatbontdsok enged6lyez6senek
el6k6szlt6s6t, valamint az ritcsatlakoz6si hozz6j6rul6sok szakmai e16k6sziteset.

5.4.2Pc. or.-ben foglalt feladatok ell6t6s6val kapcsolatos dijak, igy k0lonclsen az
ftcsatlakoz6sok, tov5bb6 az 0tfelbont6sok utin fizetendo dijak az
onkorm6nyzatot illeti meg, mely dijak az onkorm6nyzal r6sz6rol 6tengedett
bev6telek, melyeket a Kozszolg5ltato a saj6t nev6ben szed b;. A
kozszolgdltat6s ell5tSsdhoz szriks6ges kolts6gek 6s dijbev6telek elszdmoldsa a
Szerzcid6s rendelkez6sei szerint tort6nik.
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5.4.3A dijakrol, 6s azok felhaszn6l6s5r6l a Kozszolg6ltat6 koteles az
Onkorm6nyzattal elsz6molni, azok felhaszn6lSs6t a sz6mviteli szab6lyok szerint
nyilv6ntartani.

5.5 Szerz6d6 felek az illemhelyek Uzemeltet6se [5.1.3 D/g.) pont] kapcs6n rogzitik,
hogy a Kozszolg6ltat6 a P6cs, Esze Tam6s utca 6s D6m t6r (S6tat6r) sarkan
elhelyezett mobil illemhely, 6s a P6cs, Sz6chenyi t6r 11. sz5m alatt tal6lhat6,
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimndziuma 6s Koll6giuma 6pi.iletenek foldszinti
16szen l6vci, nyilv6nos illemhelyis69ek Uzemeltet6s6re k6teles.

5.6 Szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy az OnkormSnyzat a Magyarorsz6g
helyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. torv6ny 13. S (1) bekezd6s
2., 5., 11 ., 19. pontjaiban rogzltett, egyes helyi onkorm5nyzati kozfeladatok
ell6t6sa 6rdek6ben a KozszolgSltat6 ingyenes haszn6lat6ba adja az
Onkormdnyzat tulajdon6ban levo al6bbi ingatlanokat:
a) Pecs, Ttlsk6sreti Ol 12. szAm alatti 2348511 hrsz-r.r, 1.4739 m, nagys6gri

beepltetlen tertilet megnevez6s( ingatlant,
b) a Pecs Szigeti tanydn takilhat6 ,,Kobank" elnevez6sti 5286/5 hrsz-0 ingaflan

2.0000 m'? nagysSg( r6sz6t,
c) a P6cs Verseny u. 19. sz. telephelyet (1921711 hrsz.) - az iroda6piilet 6s az

1. csarnok kiv6tel6vel 6s azzal, hogy a csarnokok kozotti udvarr6sz
haszn6lat6ra az ingatlan egy6b haszn6loival kozosen jogosult -d) Pecs Trlskesreti 0ton talSlhat6 4103212 hrsz. alatti, 127853 m2 nagys5g0
be6pitetlen teri.rlet 6s viz6ll5s megnevez6s( ingaflan 4000 m2 nagys6gri
16sz6t

e) P6cs, R6t u. 19. sz. alatt tal6lhat6, 't8692 hrsz alatti ingailant
f) P6cs, Szovetkezet u. 5. sz. alatt tal6lhat6, 46128lZ hrsz. alatti ingatlant
az Nvtv. 11. S (13) bekezd6s6ben fogtaltak alapj6n, a kozfeladatok elliitdrs5hoz
szriks6ges mert6kben.
Az Onkorm6nyzat hozz{Arul ahhoz, hogy ezen ingaflanok a Kozszolg6ltato
telephelyeik6nt a c6gnyilv6ntartSsba bejegyz6sre kerLiljenek.

6. EveSxOzSzoLGALTATAstFELADATTERV

6.1 Eves Kcizszolgiiltat5si Feladafterv meg5llapit6rsa
Kozszolg5ltat6 kdteles minden evben legk6sobb okt6ber 31 -ig - a kovetkezo
6vre vonatkoz6 Eloirdnyzott rervezett Kompenz6ci6 m6rt6kenek kimutat6s6val
egyfitt - az Onkorm5nyzatnak a kovetkezo naptdri 6vre vonatkoz6 Eves
Kozszol g6ltatSsi Feladatterv tervezet6t 5tad ni.
Kozszolg6ltat6 koteles az Eves Kozszolg6ltat6si Feladatterv tervezet6ben olyan
javaslatokat tenni, amelyek elosegitik a Kozszolg6ltat6si Kotelezetts6g minel
magasabb szinvonalon es/vagy alacsonyabb kolts6gszinten, illetve nagyobb
hat6konys6ggal tort6nci teljesit6set. Szerz6dci Felek kdtelesek minden 6vben a
t5rgyev marcius 31-ig az adott 6vre vonatkoz6 Eves Kozszolgdltat5si
Feladattervben meg6llapodni 6s aZ elfogadni, mely eljdrdrs keret6ben az
Onkorm6nyzat meghallrozza elv5r6sait,. 6s azok az Eves Kozszolg6ltatisi
Feladatterv r6sz6v6 v6lnak. Az Eves Kozszolgdltat6si Felidatterv
meghat6roz6sdnak k6sedelme eset6n, annak megkot6s6ig Kozszolg6ltat6 a
Kozszolg6ltat5si Kotelezetts6get az Eves Kozszolgdliat6si Feladatterv
tervezet6ben foglaltak alapj6n koteles teljesiteni.
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6.2

6.3

Eves Kcizszolgiltat6si Feladatterv tartalma
Szerzodo Felek az Eves K6zszolg6ltat6si Feladattervben legal6bb a
k6vetkezoket k6telesek rdgziteni :

(a) a Kozszolg5ltat6si Kotelezetts6g r6szletes feladatainak meghat5roz6sa,
mennyis6gi 6s/vagy min6segi param6tereinek sztlks6g szerinti aktualiz6l6sa;
(b) az Elciir6nyzott Tervezett Kompenz6cio m6rt6ke;
(c) a K6zszolg6ltato 6ltal elv6gzendo Ugyf6l elegedettseg felmer6s
16szletei;
Szerzodo Felek az Eves K6zszolgAltat6si Feladattervben a fentieken trilmen6en
egy6b k6rd6sekrol is meg6llapodhatnak.

Eseti Kiizszol gSltat5si Megbiz5sok
Az Onkorm5nyzat jogosult az Eves Kozszolg5ltat6si Feladattervben nem
rogzitett, a szerzcid6s megk6t6s6nek idopontj6ban elore nem l6that6, de az
Onkorm6nyzat szemea a kUls6 feltetelek v6ltoz6sa miatt sztiks6gesse vdl6,
soron kivirli, a Kozszo196ltat5si Kotelezetts6g (az 5. pontokban felsorolt
feladatok) korebe tartoz6 eseti feladatok elv6gz6s6vel is megbizni (,,Eseti
Kcizszolg5ltat6si MegbizSsok") azza| hogy ezen Eseti Kozszolgeftat6si
Megbiz6soknak a Szerzcid6ssel osszhangban kell 6llnluk.

KOMPENzAcIo MEGHATARoZASA, KIFIZETESE, HAVI Es Eves
ELSZAMOLASA

Kompenz6ci6
Kozszolg5ltato a Kozszolg5ltat6si Kotelezettseg teljes it6se ellent6telez6sek6nt
Kompenz6ciora jogosult, illetve az Onkorm5nyzat a Kompenz5ci6 teljesit6s6re
koteles a Szerz6d6sben meghat6rozott feltetelekkel.
A Szerzcid6sben rogzitett k6zszolgiltat6sok 6rainak 6s dijaknak (szolg6ltat6si
ellen6rt6k) meg kell felelniuk azEuropai Bizotts6g 2O12l21lEU hat5rozatdnak 5.
cikk6ben..foglalt elriir6soknak. Szerzodci Felek r6gzitik, hogy a Kozszolg5ltat6
Allal az Onkormdnyzat fel6 elsz5molni kiv5nt minden kolts6g es szolg5ltat6si
ellen6rt6kr6l a Kdzszolg6ltato a hatdrlyos sz6mviteli- 6s ad6jogszab6lyok szerinti
sz6mlSt koteles ki6llitani.

Kompenz5ci6 sz6mit5sa
Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a KompenzSci6 m6rt6k6t azon kolts6gek
elemz6se alapjSn 6llapitj6k meg, amelyek egy tipikus, hat6konyan vezetett
v6llalkoziisn5l felmerLllhetnek. A Kompenz6ci6 m6rt6k6t a Szerz6d6s 2. sz.
mell6klet6ben (Kompenz6cio sz1mitAsi m6dszere) foglaltak szerint forintban
kell meghatSrozni.

Ke resztfi nansziroz5s ti lal m a
Kozszolg6ltat6 a Kompenz6ci6t kiziir6lag a jelen szerz6d6s 5.1 pontjdban
felsorolt Kozszolg6ltat5si Tev6kenys6g Kolts6genek finansziroz5s6ra 6s az
Esszer( Nyeres6g k6pz6sere jogosult 6s kotelesfelhaszn6lni.
A nem az 5.'l szerinti Kozszolg6ltat5si Tev6kenys6g Kolts6g6nek
finansziroz6s5ra 6s az Esszerti Nyeres6g kepzesere felhaszn5li, az
Onkorm5nyzat kolts6gvet6se terh6re kifizetett Kompenzdci6 tekintet6ben
Kozszolg6ltat6t visszafizet6si kotelezetts6g terheli olyan m6rt6kig, amilyen
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7.4

m6rtekben a Kifizetett Kompenz6ci6 nem a Kozszolgdltat6si Tev6kenys6g
Koltsegenek finansziroz5s6ra kerrilt felhaszn6l5sra. A nem szerzod6s- szerlien
felhaszn6lt osszeget Kozszolg6ltat6 az Onkormdnyzat 6ltali t6nyleges kifizet6s
6s a K6zszolg6ltat6 6ltali t6nyleges visszafizet6s kdz6tt eltelt id6szakra
felsz6mitott kamattal novelten koteles visszafizetni. A kamatl6b megegyezik az
eredeti kifizet6s idopontj6ban hat6lyos jegybanki alapkamat 6vi 3%-kal novelt
6rt6k6vel.

Az El6i16nyzott Kompenz6ci6 meghatirozAsa
K0zszolg6ltat6 koteles minden 6vben legkes6bb oktober 31-ig - a kovetkez6
6vre vonatkoz6 6ves kozszolg5ltat6si Feladatterv tervezet6vel egytitt - az
Onkormdnyzatnak 6tadni a kovetkez6 naptdri 6vre vonatkoz6 elozetes rizleti
terve alapj6n, a Szerz5d6s 2. sz. mell6klet6ben (Kompenz6cio sz6mitdsi
modszere) foglaltak szerint a k0vetkez6 napt6ri 6vre vonatkoz6 Eloir6nyzott
Tervezett Kompenz5ci6 ig6ny6t.
Az Onkorm6nyzat jogosult a Kdzszol96ltat6 6ltal beny0jtott Eloi16nyzott
Tervezett Kompenz6ci6t ellen6rizni 6s indokolt esetben arr6l egyeztet6seket
kezdem6nyezni.
Az ElsiAnyzott Tervezett Kompenzdci6 osszege alapjAn az Onkorm6nyzat
kdlts6gvet6s6ben dont az EloirAnyzoll KompenzSci6 merteke16l.

Az El6irAnyzott Kompenz6ci6 teljesit6se
A K6zszolg6ltat6 jogosult a t6rgyh6 15. napj6ig az El5irAnyzoll Kompenz6ci6
1112-ed r6sz6nek AfA-val novelt, valamint a naptari negyed6vet kdvetri honap
20. napj6ig a negyed6ves elsz6mol6s alaplAn az Eloir6nyzott Kompenzdci6
besz6mit6s6val a Jogos Kompenz6ci6ig6ny igazolt AfA-val ndvelt 6sszeg6r6l
sz6ml6t beny0jtani, amelyet az Onkorm6nyzal a klzhezveteltol szdmitott 30
napon be[il koteles kiegyenliteni a 7.8 pontban rogzitettek szerint.
Az Onkorm6nyzat t6rgy6vi kolts6gvet6s6nek elfogad5sdrig az El6irAnyzoft
Kompenz6ci6 1112 r6sze az ElSirAnyzotl Tervezett Kompenz6ci6 alapj6n kerUl
szAmlAzAsra 6s teljesit6sre.
Felek megdllapodnak abban, hogy a Kozszolg6ltat6 jogosult az ElSiAnyzotL
Kompenz6ci6 1112-ed r6sze helyett - likvidit6si helyzet6re vagy egy6b
rendkiviili kortilm6nyre tekintettel - kezdem6nyezni a negyed6ves elsz5mol6sra
figyelemmel az El6irAnyzoll Kompenzdci6 3112-ed r6sz6nek teljesiteset. A
k6relmet a Kozszolg6ltat6 ir6sban, indokol5ssal ellStva a Polg6rmesterhez
ny0jtja be. Amennyiben a Polg6rmester a Kozszolg5ltato k6relm6t j6v6hagyja a
Kozszolgdltat6 jogosult a negyed6ven beliil a negyed6vre vonatkoz6
id6ar6nyos El<iir6nyzott Kompenz6ci6 osszeg6re sz6ml6t ki6llitani 6s azt az
OnkormSnyzathoz beny0jtani.

K6sedelmi kamat
Az Onkorm6nyzat az esed6kes fizet6si kotelezetts6ge k6sedelmes teljesit6se
eset6n a k6sedelmi kamatra vonatkoz6 5ltal6nos szab6lyokat a Ptk. 6:155.9 (1)
bekezd6sben meghat5rozott elt6r6sekkel, illetve a mindenkor hat6lyos Polg6ri
Torv6nykonyv rendelkez6sei szerint kell alkalmazni.
Eves elszimolis
A Kozszolg6ltat6 az 6ves sz6mviteli zArAsAl kOvetoen 30 napon belUl, de
legk6stibb minden napt5ri 6v febru6r 28-ig k6teles az elozo 6vi Kompenz6cior6l
elsz6molni. A v6gleges elsz5mol6shoz Kozszolg6ltat6 koteles kiszdmitani 6s az
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Onkorm6nyzatnak 6tadni:
(a) az Eves M0kod6si Jelent6s alapj6n, az eloz6 6vre j6r6 Jogos
Kompenz5cioig6ny osszeg6t valamint
(b) a Jogos Kompenz5ci6ig6ny 6s a Kifizetett Kompenzdci6 kulonbozet6t (ha
van ilyen).
Az Onkorm6nyzat koteles a Kozszolg6ltat6 5ltal
ellenririzni 6s indokolt esetben arr6l egyeztet6seket
egyeztet6seket a t6rgy6v m5rcius 31. napj6ig lezdrni.

k6szitett sz6m[t6sokat
kezdem6nyezni, 6s az

A Kozszolg6ltat6 audit6lt m6rlege alapj6n t6rten<i 6ves elsz6mol6s
elfogad6sSra az el6z6 6vi Kompenz6ci6ra vonatkoz6 Onkorm6nyzati elfogad6st
kdvetoen kerul sor. Az 6ves elsz6mol6s alapja a Szerzodo Felek dltal
kolcsonosen elfogadott Jogos Kompen zAcioigeny.
A jelen pont rendelkez6seinek alkalmaz6s5val elsz5mol6st kell k6sziteni a
Szerzcid6s megsztin6sekor, 6s az ezen elszAmol6s alapjdn meghatdrozott
esetleges alulkompenz6ci6 vagy t0lkompenz6ci6 osszeg6t legkes6bb a
Szerzod6s megszrin6s6t6l szemitott 30 napon belirl a fizet6sre kotelezett F6l a
m5sik Felnek megt6riteni koteles.

7.8 Alulkompenz6ci6 megt6rit6se
Ha a tdrgy6vi v6rhato adatok alapj6n a t6rgy6vi vdrhat6 Jogos
Kompenzdrci6ig6ny nagyobb a t5rgy6vi vdrhat6 Kifizetett Kompenzdci6
osszeg6n6l, akkor a Kozszolgdltat6 jogosult kezdemenyezni a t6rgy6vi
Kompenz6c6 1112-ed (havi) osszegenek felemel6s6t. A Kozszolg6ltat6
halad6ktalanul jelzi az onkorm6nyzat fel6 az Alulkompenz6ci6b6l ered6
sz6mszerlisitett igenyet.
Az onkorm6nyzat az Alulkompenz6ci6b6l ered6 ig6nyt koteles haladektalanul
megvizsg6lni 6s az igazolt Alulkompenzdci6s kilonbseget az elszdmol5soknak
megfelel6 iitemez6sben a kovetkezci havi Kompenz6ci6 6sszeg6vel egyutt
megt6riteni. Ennek elmarad6sa eset6n a Kozszolg5ltat6 az Eves
Kozszolg5ltatSsi Feladatterv m6dosit6sdt jogosult kezdem6nyezni.
Ha az 6ves v6gleges elsz6molds alapj6n a Jogos Kompenzdci6ig6ny 6s a
Kifizetett Kompenz5ci6 alapj6n szdrmitott alulkompenzdcio t6nylege! oiszege
eltdr az elobbiek szerint meghatdrozott v6rhato 6sszegt6l, akkor az
Onkorm6nyzat az 6ves v6gleges elsz6mol6st kovet6en tegXe.-sOUU 30 napon
beltll koteles a krilonbozetet a Kozszolg6ltato 5ltal megjelolt bankszdml6ra
5tutalni.

7.9. Trilkompenz6ci6ra vonatkoz5 rendetkez6sek
Ha az rizleti z6rojelent6s szerint a trilkompenz6ci6 mert6ke a Jogos
Kompenz6cioig6nyt meghaladja, Ogy ennek osszeg6t a Kozszolg6ltat6 koteles
az onkormanyzat r6sz6re az Uzleti zdrojelent6s leadesat koveto 30 napon belul
visszafizetni.

7.10 A'z. alul- 6s t0lkompenz5ci6 sz6mviteli elsz5mol6sa
A t6rgy6vet kovet6 6vben az El6uAnyzoft Kompenz6ci6 elsz6mol6sa sorAn
csokkent6 vagy novel5 t6telk6nt figyelembe veend6 alulkompenz6ci6, illetve
tflkompenzdci6 6sszeg6t Kozszolg6ltat6nak id6beli elhat6roldsba kell
helyeznie.
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B. KozREM0KOo6rcEr{YaevEreLe

8.1 K<izremfiktid6 ig6nybev6tele
Kozszolg5ltat6 jogosult arra, hogy a Kozszolg5ltat6si Kotelezetts6gek
teljesit6se erdek6ben egy vagy tobb K6zremfkdd<it vegyen igenybe, ha ezAltal
a Kozszolg5ltat6si Kotelezetts6gek teljesit6s6nek hat6konys6ga, illetve
minos6ge javul 6s/vagy kolts69ei csOkkennek.
A Kdzszolgiltat6 es a Kdzrem(kddclk k6z6tti szerzod6sek rendelkez6sei nem
lehetnek ellent6tesek a jelen Szerz6desben foglaltakkal.
K6zremUkOdci igenybev6tele nem n6velheti a Kompenz6ci6t.

8.2 Kiizrem(kiid6 kivilaszt6sSnak szab6lyai
A K6zszolg6ltato a Kozrem(kodot a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en,
Kozbeszerz6si SzabAlyzala sze ri nt ktjte les kivS la sZan i.
A Kcizszolg6ltat6 a KozremUk6d6 kiv6laszt6sdra i16nyu16 kOzbeszerz6si
eljdr5sai sordn - amennyiben a kdzbeszerzls eredm6nyekeppen megkotend6
szerz6d6s teljesit6se a term6szetes es 6pitett kdrnyezetre 6rtekelhet6 hat6ssal
rendelkezik - torekszik arra, hogy a kiv5lasZdrs felt6teleit (pl. alkalmass5g,
mriszaki leir6s, szerzcideses feltetelek) Ugy hatarozza meg, hogy lehetcis6g
szerint a kornyezetv6delmi szempontokat hangs0lyosan figyelembe veszi,
hozzljarulva ezaltal a kornyezeti Sllapot javit6s5hoz, valamint fenntart6s6hoz.

8.3 Kcizszolg6ltat6 t6j6koztat5si kiitelezetts6ge
Az onkorm6nyzat erre ir6nyulo k6r6se eseien, annak k6zhezvetel6t kovetoen
legkes6bb 10 munkanapon be[il a Kozszolgdltato koteles tdj6koztatni az
Onkormdnyzatol - a kozizemi szolg6ltat6k kiv6tel6vel - a Kozrem(k6d6k
kdrerol, feladataik terjedelm616l 6s szerzdd6ses felteteleikr<jl.

8.4 Felel6ss6g
Kdzszolg6ltat6 a Kozrem(k6do teljesitese6rt Ogy felel, mintha saj5t maga
teljesitett volna.

9. ELLEN6RZES

9.1 Kiizszolg5ltat6 beszdmol6si k<itelezetts6ge
K6zszolgdltat6 koteles a Kozszolg6ltat6si Kotelezetts6g teljesit6s6r6l az 6ves
sz6mviteli z6rast koveto 30 napon belul a szerzod6s 4. sz. mell6klet6ben
(Jelentesek mintAja) meghatdrozott form6ban 6s tartalommal az
onkormdnyzatot tdrjekoztatni. Az Eves MLikod6si Jelent6sben Kozszolg6ltat6 a
Kompenz6cio elsz6mol6s616l, valamint a Szerzod6s teljesitesenek es a
Kozszolgdltat6si Tev6kenyseg ell5t6s6nak tapasztalatai16l, - sz6mszerU
adatokkal al6t6masztott - dsszesito tiij6koztatiist nyljl az onkorm6nyzat
r6sz6 re.

szerz6d6 felek megSllapodnak tov6bb5 abban, hogy a kozfeladat ell6t6ssal
osszefuggesben felmerul6 kerd6sekr<!1, a sztiks6ges teend6kr6l koordin5ci6s
6rtekezletet tartanak legal6bb havi egy alkalommal.

't 0.2 6nkorm5nyzat ellen6rz6si joga
Az onkorm6nyzat jogosult - illetve jogszab6lyban meghat6rozott esetekben
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koteles - a K6zszolg6ltat6 Szerzod6sben vdllalt kdtelezettsegei teljesit6s6t -
s.ajat maga vagy szakErt<i bevon6sdval - ellencjrizni. Az ellenorz6s kOltsege az
Onkorm5nyzatot terheli.
K0zszolg6ltat6 koteles az ellenrirz6s sor6n az Onkorm6nyzat k6pvisel6ivel -
ide6rtve az OnkormAnyzal Allal megbizott szak6rtoket is - egy0ttmtlkodni,
sz6mukra minden az ellen6rz6s elv6gz6s6hez 6sszer0en szr.iks6ges
t6mogat5st megadni igy kLllonosen, de nem kiz6r6lagosan: sz6mviteli
nyilvSntart6saiba betekint6st engedni, valamint a Kozszolg6ltat6si
Tev6kenys6g6re, illetve egy6bk6nt gazd6lkod5s6ra vonatkoz6 minden
rendelkez6sre 6116 vagy 6sszerti erofeszit6ssel kinyerhet6 adatot 6s informdciot
megadni.
Szerz6do Felek meg5llapodnak abban, hogy helyszini ellenrirz6sre nem
kizdrolag elozetesen egyeztetett idopontban kerUlhet sor azzal, hogy a helyszini
ellenorz6s az indokolt 6s szUks6ges m6rt6ket meghalad6an nem zavarhatja a
Kozszolgaltat6si Tev6kenys69 Kozszolgiltato 6ltali elliit6s6t. Az ellen6rz6s
tapasztalatair6l 10 munkanapon belill az Onkormdnyzat ir5sban tiij6koztatja a
K6zszolgdltat6t. A kdzszolgdrltat6 jogosult az ellencirz6s meg6llapit6sair6l 10
munkanapon be[il 6szrev6telt tenni.

10. ELEGEDETTSECVIZSCALAT

10.1 El6gedetts6g felm6r6s
Kozszolg5ltat6 6vente egy alkalommal koteles felm6rni azt, hogy Ugyfelei
milyen mertekben el6gedettek az Allala a Kozszolg6ltat6si Tev6kenyseg
ko16ben ny0jtott szolg6ltat6sokkal.
Kozszolg6ltat6 az elk6sziilt felmer6st k6sedelem n6lkill, de legk6sobb a
t5rgy6vet kdvet6 6v jrinius 30. napj6ig koteles az Onkorm6nyzatnak 6tadni.

10.2 lnt6zked6si terv
Kozszolgaltato a felm6r6s az onkorm6nyzatnak tort6no 6rtadds6val egyidej0eg
int6zkedesi tervet is 6tadhat az Onkoim6nyzatnak arra vonatkoz6an, 'hogy

milyen m6don kiv6nja Ugyfelei el6gedetts6g6t novelni.
Kozszolg5ltat6 az Onkorm6nyzat konkr6t iev6kenys6gre ir5nyul6 felsz6lit6s6t
kovet6 30 napon bel0l koteles az Ugyfel el6gedetts6g novel6s6re int6zked6si
tervet k6sziteni, s azt az onkorm6nyzatnak halad6ktalanul megkiildeni, ha a
felm6r6s az'0gyt6l el6gedetts6g alacsony szintj6t mutatja ki.

1 0.3 dnkorm6nyzat 6szrev6telei
Az onkormSnyzat jogosult az int6zked6sei terwel kapcsolatban 6szrev6teleket
tgnni 6s Kozszolg5ltat6 koteles az int6zkedesi tervre vonatkoz6an az
Onkorm5nyzat 6ltal tett 6szrev6teleket figyelembe venni vagy azok figyelmen
kivLil hagy6sdt 6rdemben megindokolni.

1O.a Ligyf6l t6j6koztat5s, panaszkezel6s
A Kozszolg6ltat6 koteles h6tk6znap munkaidcjben a telefonon, faxon, e-mailen
torteno kapcsolattartist biztositani. A KOzszolgaltat6 a vonatkoz6
szolg6ltatSsok feltilntet6s6vel koteles az Ugyfeleket hirdetm6ny ritjdn - illetve
m6s helyben szok6sos m6don - t6j6koztatni.
Ad Ugyfelek a Kozszolg6ltatSsi Tev6kenys6g elldtdrs6val kapcsolatos
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panaszaikkal, 6szrev6teleikkel a Kozszolg5ltat6 ilgyf6lszo196latdhoz
fordulhatnak. A be6rkezett panaszokat Kozszolg6ltat6 nyilv5ntart6sba veszi.
Kozszolg6ltat6 koteles a panaszok, 6szrev6telek kivizsg6l6s6t, az
orvosl6sukhoz sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6t 6s az Ugyfelek
t6j6koztat6sdt 6sszer[ien lehets6ges legr6videbb idon belUl elv6gezni.
Abban az esetben, ha az Ugyf6l az Onkormdnyzathoz fordul bejelentessel,
panasszal, 0gy az Onkorm6nyzat koteles errol a K6zszolg6ltatot k6sedelem
n6lktil tdj6koZatni, 6s egyidejrlileg a bejelent6st, illetue a panaszt a
Kozszolg5ltatonak kivizsg5l6sra, illetve tov6bbi int6zked6sre toviibbitani. Az igy
5tadott bejelent6seket, illetve panaszokat a Kozszolgdltat6 koteles 6sszer( idon
beltil kivizsgSlni, 6s a szLiks6ges int6zked6seket megtenni, valamint
mindezekrol az Onkorm6nyzatot egyidej0leg tdj6koztatni.
A panaszok, bejelent6sek alapj5n 6nkorm6nyzat jogosult Kozszolg5ltat6
rigyfel-tajekoaat6sa, feladatell6tSsa vonatkoz6s6ban 6szrev6teleket tenni,
illetve a jogszab6lyokban biztositott jogaival 6lni.

11, KOZSZOLGALTATO KOTELEZETTSEGVALLALASAI

1 1.1 Jogszab6lyoknak val6 megfelel6s
Kozszolg6ltat6 koteles megfelelni a re vonatkoz6 jogszab6lyoknak, krilonosen
az olyan rendelkez6seknek, amelyek eset6ben a megfelel6s hi6nya
vesz6lyeZeti a Kozszolg6ltat5si Kotelezetts6g teljesit6s6t.

11.2 Enged6lyek
Kozszolg6ltat6 koteles minden olyan enged6lyt megszerezni, fenntartani 6s
minden l6nyeges tekintetben megfelelni az ilyen enged6ly felt6teleinek, amely
jogszab6ly eloirdsa alapj6n a Kozszolg6ltat6si Tev6kenys6g folytat6sdhoz
sztiks6ges.

1 1.3 Tev6kenys6gek elkiiliinit6se
Kozszolgdltat6 koteles sz5mviteli nyilvdntart6saiban 6s az 6ves beszdmol6
r6sz6t kepez6 kieg6szit<i mellekletben a Szerzodes 5.1 pontjdban irt
Kozszolg6ltat6si Tev6kenys6get es Egy6b Tev6kenys6geit, valamint azok
finanszirozds6t (keresZ-finansziroz6s tilalma) elkLllonitetten kezelni.

1 1.4 M0kcid6si hat6konysig
K6zszolg6ltat6 koteles gazd6lkod6s6t a t6le elv6rhat6 gondoss6ggal, a
kdlts6ghat6konysdgot szem elcitt tartva folytatn i, kUl6n6sen :

(a) Kozszolgdltat6 nem folytathat osszess6g6ben vesztes6ges Egy6b
Tev6kenys6geket;

(b) KozszolgSltat6 Egyeb tev6kenys6ge nem vesz6lyeZetheti a
Kozszolg5ltat5si Tev6kenys6g6t, ugyanakkor KozszolgAltat6 torekszik a
rendelkez6s6re iil16 szem6lyi Sllom5ny 6s eszkozok min6l teljesebb
hat6kony kihaszn6l6s6ra; 6s

(c) Kozszolgiiltat6 egyes kozszolgdltat6si feladatok elldt6sdndl - a jelen
Szerz6d6s 8.1 pontjdban (K6zremAk6do ig1nybevdtele) meghatdrozott
szempontok alapj6n - m6rlegelni koteles, hogy az adott feladatot sajat
maga vagy K6zrem[1kddo(k) igenybevetel6vel ldssa-e el,6s ennek alapj6n
hozza meg a donteset a vonatoz6 jogszab5lyokban, valamint a jelen
Szerzod6sben fog laltak figyelembe v6tel6vel.
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11 .5 Uzemeltet6s 6s karbantartds
Kozszo196ltat6 koteles a KozszolgSltat6si Kotelezetts6g teljesit6s6hez
sziiks6ges t6rgyi eszkozoknek a J6 Szakmai Gyakorlatnak 6s a Belso
Szab6lyzatoknak megfelelo Uzemeltet6s6t 6s karbantart6s6t biztositani.

11.6 Biztosit6s
KozszolgSltato koteles az 5.1 pontban foglalt tev6kenys6gekkel osszefugg6
Biztositds6t a J6 Szakmai Gyakorlattal osszhangban fenntartani.

11.7 Terhel6si tilalom
Kozszo196ltat6 azon eszkozein, melyek jelen szerzcid6s teljesit6s6hez
haszn5latosak, nem alapithat6 olyan teher (pl. z6logjog, jelz6logjog, 6vad6k,
k0vetel6s biztositdsdra ir6nyul6 engedm6nyez6s vagy bdrmely m6s szerz6d6s
vagy meg6llapod5s, amelynek c6lja valamely szem6ly kotelezetts6geinek
biZosit6sa), amely a Kozszolgdltat6si Kotelezetts6g teljesit6s6t vesz6lyezteti.

1 1.8 Taj6koztatSsi kiitelezetts6g
Kdzszolg6ltat6 a tudomasszerz6st kovet6en halad6ktalanul k6teles az
Onkorm6nyzatot t6j6koztatni indokolt gyakorisdg szerint, de legalSbb 6vente
egyszer a Szerzod6s 5.1 pontj6ban szab6lyozott tev6kenysegekkel
kapcsolatban:
(a) birmely olyan esem6nyr6l vagy kdrulmenyrol, amely a Szerzod6s 15.2

pontja (Onkorm1.nyzat rendkivilli felmondltsi joga) 6rtelm6ben
megalapithatja az Onkorm6nyzat azonnali hat6ly0 felmond6si jog6t;

(b) bdrmely l6nyeges biztosit6si esem6nyrol;
(c) b6rmely a Kozszolgaltat6 ellen folyamatban l6vo l6nyeges bir6sdgi,

v6lasztottbi16s6gi vagy k6zigazgatdsi elj6r6s r6szleteircil;
(d) b6rmely a Kozszolg5ltat6val szemben kornyezetv6delmi jogszabiily

alapj6n tdmasztott l6nyeges kdvetel6s r6szleteirol;
(e) b6rmely olyan egy6b esem6nyr6l vagy kori.ilm6nyr5l, amely

vesz6lyezteti a Kozszolg6ltat5si Kotelezetts6g teljesit6s6t;
(0 minden olyan jogszabdrlyvdltozdsr6l, amely a Szerz6d6s modosit6s6t

teszi sztiks6gess6.
A 11.8 (f) pontban foglalt t5j6koztat5si kotelezetts6g teljesit6s6t k6vet6en
Kozszolg6ltat6 k6sedelem n6lktll koteles az Onkorm6nyzalnak 6tadni a
Szerz6d6s m6dosit6s6ra vonatkozo javaslat6t.

1 1 .9 lratmeg6rz6si kiitelezetts6g
Kozszolg6ltat6 minden a Kompenz6ci6 sz6mitSshoz kapcsol6d6 iratot a
Kompenz6ci6 odaitel6s6t koveto 8 evig kdteles meg6rizni 6s az Onkorm5nyzat
ilyen ir6nyi felhiv6sa eseten koteles azokat bemutatni.

1 1.10 Nyilv5ntart5si ktitelezefts6g
A Kozszolg6ltat6 a 7.8 pontban rogzitettek szerint koteles eljSrni.

1 1.1 1 Elsz5mol5si kiitelezetts6g
A Kozszolg6ltat6 a 7.8 pontban rogzitettek szerint koteles elj6rni.
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1'1.12 Kornyezetv6delmi szempontok fi gyelembe v6tele

A Kdzszolg6ltato jelen Szerz6d6s teljesit6se soran a term6szetes 6s epitett
kornyezet v6delme 6rdek6ben, a Kozszolg6ltat6si Tev6kenyseg elldt6s6nak
vesz6lyelet6se n6lktil arra torekszik, hogy a rendelkez6sre 6116 - a kornyezet
dllapot6ra ert6kelheto befoly6ssal rendelkezo - erofon6sait optim5lisan
hasznosltsa (ide6rtve killonosen az energia- 6s anyagtakar6kos m(kodest),
hogy ez5ltal maga is tevekenyen hozzdjAruljon a kornyezet 6llapot6nak
meg6vds6hoz es fenntarthat6 fejlcid6shez.

1 2. 6NKoRMArlvzlr JoGAt Es KOTELEzETTsEovAt-ur-Aser

1 2.1 Egyiittm fi kiid6si ktitelezetts6g
Az Onkorm6nyzat koteles a Szerzcid6sben K6zszolg6ltat6 dltal v6llalt
kotelezetts6gek teljesit6se erdek6ben K6zszolg6ltatoval egyijttmUk6dni, igy
krilonosen minden olyan a rendelkezesere 6llo inform6ci6t Kozszolg6ltat6nak
6tadni, amely a k6telezetts6gek teljesit6s6t elosegiti.

1 2.2 Fizet6si k<itelezetts6g
Az OnkormSnyzat v6llalja a Szerzod6s 5.1 pontjdban r6szletezett
Kozszolgdltat5s kor6be tartoz6 tev6kenys6gek hat6kony 6s folyamatos ell6tdsa
6rdek6ben, hogy fizetesi kotelezetts69eit Kozszolg6ltat6 fel6 hat6ridoben
teljesiti.

12.3 Kirfelel6ss6g
Az 6nkorm6nyzat koteles a megfelel6 fedezet biztosit6s6nak hiainydbol,
es/vagy a feladat megrendel6s6nek, elhalasZ6s5nak felrohat6 okb6l
bekovetkezo, azzal ok okozati osszefi.igg6sben dll6 karok eset6n a
Kozszolgdltato nak aa megt6rlteni, illetve harmadik szem6lyek fele azok6rt
helyt6llni, 6s a Kozszolgiiltat6t b6rmely h6tr6nyos jogkovetkezm6nyek al6l
mentesiteni. E pont 6rtelm6ben megt6rit6si ig6nynek min6s0l a biztosit6ssal
nem fedezett onr6sz, 6s az esem6nyeknek felrohat6 biztositdsi d ijnovekm6ny
is.

13. VtS MATOR

13.1 Vis Maior Esem6nyek
Vis Maior Esem6nynek min6stir bdrmery oryan er6re nem r6that6 esem6ny,
amely bdrmely F6len kivirl 6116 okb6l merul fel 6s az 6rintett Felt6l elv6rhat6
gondoss5ggal sem kerLllheto el, illetve h6rithat6 el, ide6rtve kUlonosen, de nem
kizdrolagosan a kdvetkezoket:
(a) h5bor0, h5borrls cselekm6nyek, invlzio, polg5rhdborri;
(b) felkel6s, forradalom, llzadAs, zend ril6s, zavarg6s, terrorcselekm6ny;(c) 5llamosit6s, kisajStit6svagyrekvir6lds;
(d) term6szeti katasZr6fa;
(e) radioaktiv szennyez6s vagy sugdrz6s;(0 orsz5gos vagy ipardgi munkabesztintet6s, szabotdzs, embarg6,

importkorl5toz5s, energiahidny vagy korldtoz6s, jdrvdny vagy karant6n;
(S) olyan munkaer6- vagy anyaghidny, amelyet Vis Maioi Esem6nynek

mincjsUlci k6rUlm6nyek id6znek elo.
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1 3.2 T Ajikoztat6si k6te lezetts6 g
Ha Vis Maior Esem6ny bekovetkez6se akadAlyozza vagy k6slelteti valamely
Felet a Szerzcid6sben v6llalt kdtelezetts6gei teljesites6ben, akkor az 6rintett Fel
kdteles az 6sszer(en lehets6ges legrovidebb idon belul t6j6koztatni a m6sik
Felet az ilyen esem6ny be6lltdr6l, annak jelleg6r6l 6s az adott F6l Szerz<ides
szerinti kotelezetts6gei teljesit6s6re v5rhat6an gyakorolt hatds516l.

13.3 Vis Maior jogkiivetkezm6nyei
A szezod6s 13.2 pontja (Taj6koztatdsi kotelezettseg) szerinti tdj6koztatdsi
k6telezettseg6t teljesito, Vis Maior Esem6ny 6ltal erintett Fet:
(a) mentesul a szerzod6sben vallalt k6telezetts6gei teljesitese, illetve

hat6ridoben t0rt6n6 teljesit6se al6l olyan m6rt6kben, amilyen m6rt6kben
azok teljesites6t az adott vis Maior Esem6ny akadalyozza vagy k6slelteti 6s
mindaddig, amig az adott Vis Maior Esem6ny fenn6ll;

(b) k6teles minden t6re terhet6 6sszer( int6zked6st megtenni annak
6rdek6ben, hogy a Vis Maior Esem6nynek a Szerzdd6s szerinti
kotelezetts6gei teljesit6sere gyakorolt hatds6t enyhitse 6s a szerz6d6sben
v6llalt egy6b, a Vis Maior Esem6ny drtar nem 6rintett kotelezetts6geit
teljesitse;

(c) koteles a m6sik Felet a Vis Maior Esem6ny megszrlin6s6rol haladektalanul
6rtesiteni 6s a szerzcid6sben v6llalt kdtelezetts6geit 0jra folyamatosan
teljeslteni.

13.4 Lehetetleni.il6s
Amennyiben a Vis Maior Esem6ny g0 napon keresztrll folyamatosan fenndll 6s
a szerz6do Felek a szerzod6sben v5llalt kdtelezettsegei-k teljesit6s6re annak
ellenere sem k6pesek, hogy minden tciruk terhetot megtettek a Vis Maior
Esem6ny kovetkezmenyeinek erh6rit6sdra, a szerzod-6 Felek jogosurtak
kozosen meg6llapitani a Szerz6d6s lehetetleniil6set. ' -

14. SZERZ6DES rO6eeu HATALYA ES nnOOOSirASl

14.1 Hatilyba l6p6s
A Szerzrides a Hat6ryba Lepes Napj6n, 2019. janudr 1. napjdn r6p hat6ryba. A
szerzod6s hat6lyba l6p6s6vel Szerz6d6 reler kozott 

'kordbban 
tetre;ott

valamennyi a jelen szerz6des targyat 6rintci szerzcid6s hat5rydt veszti.

14.2 A Szerz6d6s id6tartama
A szerz6d6st a szerzbd6 Felek hat5rozott idcitartamra, 2023. december 31.
napjAig hozzak retre. A szerzod6s a Lej5rat Napj6n - a 12.2 pont (Bizalmas
i nformdciok) kiv6tel6vel - megsz( nik.

14.3 Meghosszabbit6s
A Lej6rat Napj6t regariibb 12 h6nappar meger6z6en b6rmery F6r jogosurt -amennyiben arra a hatalyos jogszabalyok lehet6s6get adnak'- a sz-erz6des
meghosszabbitSs6t kezdem6nyezni, 6s ezzel egyidejfleg - sz.iks6g szerint -m6dosito javaslatokat eloterjeszteni. llyen kezdemenyez6s eset6n a szerz6dci
Felek kotelesek a szerzod6s meghosszabbit6s6r6l j6hiszem( targyalasokat
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folytatni.

14.4 M6dosit5s
A Szerzcid6s kizdr6lag a Szerz6dri Felek kozos megegyez6s6vel, irdsban
m6dosithat6.
Ha jogszab6lyv6ltoz6s miatt a Szerzcid6s valamely rendelkez6s6nek vagy
rendelkez6seinek m6dosit6sa viilik sziiks6gess6, akkor a Szerzodri Felek
kotelesek arrol k6sedelem n6lkLil tiirgya15sokat kezdeni.
Ha a Szerzod6s futamideje alatt olyan, a Szerzod6s megkdt6sekor az adott Fel
6ltal elore nem l6that6, l6nyeges 6s tart6s v6ltoz6s kdvetkezik be valamely F6l
k6riilmenyeiben, amely k6rulm6ny az adott Fel jogos erdekeit jelentosen s6rti,
akkor az erintett F6l kezdem6nyez6s6re a Szerzcid6 Felek kotelesek a
Szerzod6s m6dosit6sa v6gett a Szerz6d6s 6rintett r6sz6t 0jra t6rgyalni. Nem
hivatkozhat a Szerzcid6s e rendelkez6s6re azon F6l, amely az adott l6nyeges
korrilm6nybeli v6ltoz5st bizonyithatoan - kozveflen vagy kozvetett m6don _
maga id6zte elo.

14.5 P6nznem vSltoz6sa
Amint Magyarorsz5g csatlakozik az Eur6pai Gazdas5gi 6s Monetdris Uni6
harmadik szakasz6hoz 6s torv6nyes fizettieszkoznek a forint devizanem helyett
az eur6 devizanem kerul bevezet6sre, a vdltozds kezel6se targyiiban a j6voben
esetlegesen megalkotand6 jogszab6ly rendelkez6sei szerht a Szerzcid6s
automatikusan m6dosul vagy, ha azt bdrmely F6l keri, a szerzod6st a szerz6d6
Felek m6dositjdk, igy ktilonOsen a forintr6l eu16ra t6rt6n6 6tt6resben
meg6llapodnak.
Az ezzel kapcsolatban esefleg felmerul6 n6zetelt6reseiket a szerz6d6 Felek a
mindenkor hat6lyos jogszab5lyi rendelkez6sekkel osszhangban, tiirgyal6s 0tj6n
rendezik. Az eurora torten6 atvaltas nem eredm6nyezi a 

- -szerzod6s

megsz0n6s6t 6s a Szerz6desben szabalyozott kotelezetts6gek az 0j
p6nznemben maradnak fenn.

15. SZERZ6DES MECSZUI,ITETESE

15.1 Megsztintet6s
Szerz6d6 Felek a Szerzcid6st k6zos megegyez6sser, ir6sban b6rmery
id<Spontban jogosu ltak megszijntetni.
Tekintettel annak hat6rozott id6tartam6ra, a Szerzcid6s bdrmely F6l egyoldal0
nyilatkozat6val kizarolag a Szerzod6sben meghatdrozott rendkivuli esetekben
szUntetheto meg.

15.2 6nkormSnyzat rendkiviili felmond6si joga
Az Onkorm6nyzat a Szerz6dest kiz6i6lig az al6bbi esetekben
Kozszolg5ltat6hoz cimzett egyoldal0 nyilatkozattal azonnali

jogosult a
hat6llyal

megszrintetni:
(a) Kdzszolg6ltato a Kompenz6ci6t nem

c6lra haszn6lja fel;
a jelen Szerzod6sben meghat6rozott

(b) Kozszolgdltat6 a Szerzod6sben vdrllalt b6rmely l6nyeges kotelezetts6g6t
nem teljesiti, 6s e mulaszdsdt az onkorm6nyzai felsz6litesdt6l szdrmitott-30
napon belU nem orvosolja;

(c) Kozszolgailtat6 k6relmet ny0jt be cs6d-, felsz5moldsi vagy v6gelsz5mol6si
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elj6r6s indit6s6ra onmaga ellen; valamint
(d) harmadik szem6ly k6relmet ny0jt be a Kozszolgdltat6 ellen cs6d-,

felsz6mol6si vagy c6gtorl6si elj6r6s indit6s6ra 6s a k6relemnek az illet6kes
bir6s5g helyt ad, kiv6ve, ha igazolja azeljlrAs megszfintet6s6t.

1 5.3 Kiizszol 95ltat6 rendkiviili felmondilsi joga
A Kozszolg6ltal6 a Szerzod6st kiz6r6lag abban az esetben jogosult az
OnkormSnyzathoz cimzeft egyoldalI nyilatkozattal azonnali hat5llyal
megszUntetni, ha az Onkorm6nyzat a Szerz6d6sben v6llalt fizet6si
kotelezettseg6t annak esed6kess6gekor nem teljesiti oly m6don, hogy az a
Kozszolg6ltat5si Kotelezetts6g teljesit6s6t ellehetetleniti, 6s a mulaszt5s6t az
Onkorm6nyzat a Kozszolgdltat6 felsz6lit6sdrt k6veto 30 napon belUl nem
orvosolja.
Tekintettel a Kozszolg6ltat6sok folyamatos fenntart6sdhoz fiizod6 t6rsadalmi
6rdekekre, a Kozszolg6ltat6 kotelezetts6get vdrllal arra, hogy rendkivrlli
f.elmonddsi joga gyakorl6s6t kovetoen j6hiszem( t6rgyal6sokat lolylal az
Onkorm5nyzattal afia vonatkoz6an, hogy mely minim6lisan el6gs6ges
Kdzszolg6ltat6sok nyfjtiis6t v6llalja 6s milyen felt6telekkel azon idciszakban,
amely 6sszerfien elegendci id6t (maximum 30 nap) biztosit az Onkorm6nyzat
szAmAra a megsz(nt Szerz6d6s helyettesit6s6re.

16. EnresirEsex

16.1 iriisbelis6g
A Szez6d6ssel osszefijggo minden 6rtesit6st vagy m6s kozl6st ir6sban,
magyar nyelven kell megtenni, 6s szem6lyes k6zbeslt6ssel, t6rtivev6nyes lev6l
vagy telefax [tj6n lehet a clmzetthez tov6bbitani.
Szerz6d6 Felek kifejezett elt6ro megdrllapod6sa hi6ny6ban a Szerzod6sben
e16irt b6rmely j6v6hagy6s vagy meg6llapod6s csak irdsban 6rv6nyes.

16.2 Kapcsolattart5s
A kapcsolattart6k szem6ly6t a Szerz6d6s 5. sz6mrl mell6klete tatlalmaza.

16.3 V6ltoz6sok bejelent6se
B5rmely Fel megv5ltoztathatja kapcsolattart6 cim6t a m6sik F6lnek krildott
6rtesitessel. A kapcsolattart6 cim megv6ltozAsa az 6rtesitest6l sz6mitott 5
munkanap eltelt6vel v5lik hat6lyossS.

16.4 K6zbesit6s
A Szerz6d6ssel osszefijgg6 b6rmely ertesit6s vagy m6s k6zl6s az al6bbi
id6pontban v6lik hat6lyoss6:
(a) szemelyes kezbesit6s eseten a k6zbesites idcipontj6ban (amely a

k6zbesit6st elisme16 6tueteli elismerv6nyen szerepel);

(b) tertivev6nyes lev6l ritj6n tort6n6 tov6bbitds eset6n a meg6rkez6s
idopontj6ban (amikor a cimzett a t6rtivevenyt aldirta); 6s

(c) telefax 0tj6n t6rten<i tovibbit6s eset6n, amikor azt feladt6k, felteve, hogy a
megszakitatlan tov5bbit6rst a kUld6 gep meger6siti azzal, hogy ha a clmzett
azt nem olvashat6 form5ban kapla kbzhez, koteles a telefaxUzenet k0lddj6t
(ha az azonosithat6) errol halad6ktalanul 6rtesiteni.
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Ha valamely F6l kapcsolattart5s c6ljdb6l valamely szervezeti egys6get vagy
tiszts6gviselcit jel6l meg, az e Fbl szAmAra k0ldOtt kOzles csak a szervezeti
egys6g vagy tisZs6gvisel6 pontos megjel6l6se eset6n hatAlyos.
Az olyan ertesit6st vagy m5s kozlest, amely a cimzetthez a munkaid6 elteltevel
vagy nem munkanapon 6rkezik, rigy kell tekinteni, mintha a kovetkezo
munkanapon 6rkezett volna.

17. VEGYES RENDELKEZESEK

17.1 Engedm6nyez6s, 6truh5z5s
A Szerzod6s 7.7 pontlAban irt eset kiv6tel6vel egyik F6l sem jogosult a m5sik
Fel elcizetes ir6sbeli hozz6j6rul6sa n6lkUl a Szerzodesb6l ered6 jogait
engedm6nyezni vagy a Szerzodesbol eredri jogait 6s k6telezetts6geit 6truh5zni.

1 7.2 Bizalmas inform6ci6k
szerzod6 Felek tudom6sul veszik 6s magukra n6zve k6telez6nek ismerik el a
nyilv6noss6g biztositasara vonatkoz6 jogszabdlyokat 6s lehetove teszik azok
6rv6nyesill6s6t.
A Szerz6dci Felek a fentiek figyelembev6tel6vel meg6llapodnak abban, hogy
jogszab6ly kifejezetten elt6r6 rendelkez6se hi6nydban a szerzcid6s megkdtese
6s teljeslt6se sor6n a tudom6sukra jutott minden olyan inform5ci6t bizalmasan
fognak kezelni es kiz6rolag a m6sik F6l elozetes irdsbeli hozzaj6rul6s6val
fognak harmadik szemely tudom6sdra hozni, amely a nyilvdnoss6g szamara
nem hozz6f6rhet6- Amennyiben valamery Fer jogszabiry erej6n6l fogva
valamely hat6s5g vagy m6s szem6ly szamara bizalmas inform6ci6kat koteles
6tadni, 0gy koteles errril a m6sik Felet haladektalanul 6rtesiteni.
A jelen rendelkez6s a szerz5d6s b6rmely okb6l torteno megsz0n6s6t k6vet6en
is alkalmazando.

17.3 Teljes kiir0 meg6llapod5s
A szerz6d6s teljes koriien tarlalmazza a szerzodri Felek kozott a Szerzod6s
tdrgya tekintet6ben l6trejott megdllapoddst 6s hat5lytalanit minden a szerz6d6s
t6rgy6val kapcsolatos elozetes sz6beli vagy i16sbeli meg6llapod6st, illetve
egyoldalI nyilatkozatot.

1 7.4 R6szleges 6rv6nytelens6g
A Szerz6des valamely rendelkezes6nek jogszab6lyba iitkoz6se, 6rv6nytelenne
vagy kik6nyszerithetetlenn6 v6l6sa nem 6rinti a szerz6d6s bairmely egy6b
rendelkez6s6nek hat5ly5t.

17.5 Jogorvoslat 6s jogr6l val6 lemondis
A Szerzod6s vagy jogszab6ry arapj6n fenn5il6 bdrrmery jog vagy jogorvosrati
lehetos6g gyakorl6s6nak elmulaszt6sa vagy k6sedelme neh mln-ostir az ilyen
jogr6l tort6no lemond6snak, tov6bbdr bdrmery jog vagy jogorvosrat egyszeri
vagy r6szleges gyakorl6sa nem akaddlyozza ugyanazon vagy b6rmely mis jog
vagy jogorvoslat j6v6beni vagy m6s m6don t6rt6n6 gyakorl6iit.

17.6 P6ld6nyok
A szerz6des magyar nyelven k6szirlt 6s 6 p6ld6nyban kerullt al6ir6sra, amelyek
mindegyik6nek ugyanolyan joghat6lya van, mintha a szerzcidci Felek egyetlen
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okiratot irtak volna al6.

17.7 Vit6s iigyek rendez6se
Szerz6dii Felek meg6llapodnak abban, hogy a Szerzodesbcil ered6 vagy azzal
osszefiigg6 b6rmely n6zetelt6rest, vitet megkiserelnek tdrgyalasos [ton
rendezni.
Amennyiben a Szerzod6 Felek a Szerz6d6sbol ered6 vagy azzal osszefiigg6
b6rmely n6zetelt6r6st, vit6t nem tudj6k t6rgyal6sos uton, legkes6bb a vita
felmerUl6s6t kovetci 60 napon belUl rendezni, 0gy bir6s5ghoz fordulnak, kikotve
- kUlonds hat6skdri szab6lyokt6l fUgg6en - a p6csi J6riisbir6s6g, illetve
ertekhat6rt6l fUggcien a P6csi T6rv6nysz6k kiz616lagos illet6kess6g6t.

17.8 lr6nyad6 jog
A Szerzod6sre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra 6s egy6b
kozl6sekre a magyar jog az iranyad6. A szerzcid6sben nem szab6lyozott
k6rd6sekben a Polg6ri Tdrv6nykonyvrdl sz6l6 t6rveny, valamint a Kbt.
rendelkez6sei az i16nyad6ak.

18. A SZEM6OES MEIIEKLETEI
A Szerzcid6s elvdrlasZhatatlan r6sz6t k6pezik az alAbbi mell6kletek:

1 . sz. Mell6klet Eves kozszolg5ltat6si feladatterv/Szolg6ltatdsi Leir6s
2. sz. Mell6klet Kompenz5ci6 szdmit6si m6dszere
3. sz. Mell6klet Alul-vagy t0lkompenz6ci6 szdmit5si m6dszere
4. sz. Mell6klet Jelent6sek mintdja
5. sz. Mell6klet Kapcsolattart6k

Szerzrid6 Felek jelen szerzod6st, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
elolvasSs es egyez6 6rtelmez6s utdn j6vdhagy6lag irjAk al6.

P6cs,2018,
BlOKoj4Nonprofit Kft.

7632 Pdc*"Sikldsi D:2.. zoot pr.tz6

..!:.'. : .'.W'.1.'.'.'??'::.t. . .
P6cs..Megyei Jogri V6ros

On korm5nyzata
K6pviseli: Dr. P6va ZSolt

polgermester

BIOKOM Nonprofit Kft.
kcizszolgSltat6

jegyzoi ellenjegyzes

\

K6pviseli: Dr. Kiss Tibor tjgyvezetc!
igazgato
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1. sz. Mell6klet

Eves kozszolg6ltat5si feladatterv/Szolgdrltat6si Leir5s

VUra-,
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2. sz. Mell4klet

KOMPENZ4CT6 S Ziu iris t UOOS znnr

Fo ga I om-me gha tdroz as o k

A melldkletben szerepl6 fogalmak az aldbbi jelentdssel birnak:

Kazsmlgdltatdsi revdkenysig Bevitele: a szerzddds 5.1 pontja szerinti tevikenysdgekbfil
szdrmazi - Ugfelek dltat megfizetett - dij- 6s egib (dr)bei6telik is Ahsigftritisek "

Kdzszolgiltatdsi revdkenysig Kaksdge: a szerz6d6s 5.1 pontja szerinti tevdkenysdgekkel
kapc solatos an felmertil 6 kAlt s i ge k As szes si ge.

Befehetdsi/Beruhdzdsi K6ltsig: a szerzddds 5.1 pontja szerinti tevdkenysdgek elldtdsdhoz
slillciges immaterialis iavak .is tdrgti eszk6z6k szdmviteli szabdlyol ierinti tdrgivi
bekerilldsi kdltsige (egfeljebb Ecs ds nem a beruhdzds bekeri)lisi irtik:e)

Tdrgtdvi El1irdnyzott Kompenzdci6: A Kdzszolgdltatdsi tevdkenysdg valamennyi kiiltsig1nek
qzon dsszege, amely a kazszolgdltatds bevdteldbdl nem tdrtil meg (kr;zszolgdltatdsi biitel-
kr;ltsdg).

Esszerfr Nyeresig: Nem keriil felszdmittisra.

A Kompenzdcii mirtdkdnek meghatdrozdsa az aldbbi szdmitasi mddszer szerint ttirt,nik:
+ K6zszolgdltatdsi Tevdkenysig Bevdtele
- Kdzszolgdltatdsi Tevdkenysdg K6ltsige
- B.efektetdsi/Beruhdzasi Kdlts ig
- Esszerfr Nyeresdg (nem keriil.fe lszdmitdsra)
= Kompenzaci6

Amennyiben a fenti szdmitds eredminykdppen meghatdrozott Kompenzdci6 lsszege pozitiv
el6jelil, akkor megtdritdsre nincs sziil<sdg.
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3. sz. Melliklet

ALAL-VAGY TTLKOMPENZACfi SZiMiTiSI MaDSZERE

F o ga I o m- me gha t d ro zas o k

A melldHetben szerepl6 fogalmak az aldbbi jelentdssel birnok:

K6zszolgdltatdsi Tevdkcnysdg Bevdtele: a Szerzddis 5.1 pontja szerinti tevikenysdgekbdl
szdrmaz6 - iigtfelek dltal meglfizetett - dij- is egyib (dr)bevitelek is kiiksdgtirilisek

Kdzszolgtiltatdsi Tevdlcenysig Kdhsdge: a Szerzddds 5.1 pontja szerinti tevdkenysdgekkel
kapc s olatos an fe I mer 16 kaltsd ge k iis sze s s d ge.

Befelaetisi/Beruhdzdsi Kdltsdg. a Szerzddds 5.1 pontja szerinti tevdkenysigek elldtasdhoz
sz lrsiges immateridlis javak .6s tdrgyi eszk6zdk szamviteli szabdlyok szerinti tdrgtivi
bekeriilLsi ki)ltsdge (legfeljebb Ecs is nem a beruhdzds bekeriildsi drtdke)

Tdrgdvi Eldirdnyzott Kompenzdci6: A Kdzszolgdltatdsi tevikenysig valamennyi kaksigdnek
azon Asszege, amely a kdzszolgdltatds bevdteldbdl nem tiriil meg (ldzszolgdltatdsi bevitel-
kdltsdg).

Esszer Nyeresdg: nem keriil felszamitdsra.

Az alul- vagt titlkompenzdcii mirtdkenek meghatarozdsa az alabbi szdmitasi mddszer szerint
tdrtdnik:
+ Kdzszolgdltatdsi Tevikenysig Bevitele
- Kdzszolgdltatdsi Tevikenysdg K\ltsige
- B.efektetdsi/B eruhazdsi Ki) lts 69
- Esszerfr Nyeresdg (nem kerill felszamitasra)
+ Kompenzdci6

Amennyiben a fenti szdmitds eredmdnykippen meghatarozoft asszeg negativ el1jelfr
,,Alulkompenzdci6" tt)rtdnt, amennyiben pozitiv el5jelil, akkor ,,Ttilkompenzdci6 " firtint.
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