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kdztitt az alulirott napon 6s helyen a k6vetkez6 feltdtelek

szerint:

1.

ELoZMENYEK

1.1

Az dnkormrinyzat rogziti, hogy Magyarorsz6g helyi 6nkormfuryzatair6l sz6l6 201 1. 6vi
CLXXXX. tdrvdny 13. $ (1) bekezddse sze/'nl az Onkormiinyzat feladata a helyben
biztosithat6 kdzfeladatok elldtdsa, igy kiiltin<isen:

F
F

teleptil6sfejlesztds, telepiil6srendez6s;
telepiildsiizemeltetes (a kdzvil6gitasr6t val6 gondoskodris, a helyi kdzutak es
tartoz6kainak kialakitasa 6s fenntartiisa, kdzparkok 6s egydb k6aeriiletek kialakit6sa
6s fenntartiis4 gdpjdrmrivek parkol6srinak biztositasa);
kdmyezet-eg6szsdgiigy (kiiaisztas6g, telepiil6si kiimyezet tisztasrigrinak biztositrisa,
rovar- 6s nigcs6l6iruis);
A vizgazdrilkod6sr6l sz6l6 1995. 6vi LVII. tdrv6ny 4. $ (1) bekezd6se alapjriLn a telepiil6si
dnkormiinyzat feladata:
D helyi vizrendez6s es vizkrirelh6rit ls,
az fuviz- 6s belvizelvezet6s.

F

Y

fentiekkel kapcsolatos kdzszolg6ltat6si feladatok biztonsiigos, hatdkony 6s j6
minosegben t6rt6n6 ell6t6sAval az Onkorman yzal a 13812018. (V.17) szimri kdzgl'til6si
halfurozal 6rtelm6ben K6zszolg6ltat6t bizta meg, 6s a Kiizszolgehab rdszere az
Onkormdnyzat - az ott meghatiirozott alanyi, trirgyi 6s tev6kenys6gi k6rben, illet6leg
id6beli 6s tertileti hatrillyal - kizrir6lagos jogot biztositott.

1.2 A

s

1.3

Szerz<id6 Felek r6gzitik, hogy jelen Szerzriddsben meghatiirozott k6zszolg6ltatasi
feladatok az Eur6pai Uni6 miikddes6r<il sz6l6 szerz6d6s alapj6n 6ltali.Lnos gazdas6gi
erdekii szolgriltat6snak min<isi.ilnek.

1.4

Szerzodo Felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt Szerz<idds a k6zbeszerz6sekr6l
sz6l6 2015.6vi CXLIII. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 9. $ (l) bekezdds h) pontj6ban

ta

foglalt rendelkez6sek alapjrin nem mrn6siil k6zbeszerz6si
1.5

eljdLrris

kdteles iigyletkiit6snek

szerzddiS Felek r<igzitik toviibbrl azt is, hogy a Szerz6d6s megfelel az Eur6pai Bizoftsag

2012/21/EU hatrirozat6nak, amely hatdrozat az Eur6pai Uni6 miiktid6s6r6l sz6l6
szerz<id6s 106. cikk (2) bekezd6s6nek az 6ltal6nos gazdashgi 6rdekii szolgiiltatrlsok
nyujtiis6val megbizott egyes viillalkoz6sok javdra k<izszolgiiltat6s ellent6telez6se
form6j6ban nyijtott rillami t6mogat6sra val6 alkalmazris6r6l rendelkezik.
1.6

Szerz6d6 Felek r<igzitik tov6bb6, hogy a Szerz6d6s tartalma 6s t:irgya megfelel az
rillamh6ztartrisr6l sz6l6 201l. 6vi CXCV. t<irv6ny el6inisainak.

1.7

Szerz6d<i Felek a Szerzrid6sben a Kiil6n Jogszab6lyokkal <isszhangban
meghatitozz k a Ktizszolgiiltat6t terhelS K6zszolgiiltatiisi Kcitelezetts69 tartalmit
valamint terilleti 6s id<ibeli hat6lv:it.

1.8

SzerziSdij Felek a Szerz6d6sben rogzitik azon Kompenziici6nak a m6rt6k6t,
kiszrimit6s6nak m6djrit, valamint kifizet6s6nek m6dj6t 6s felt6teleit, amelyet az
Onkormiinyzat anyagi ellenszolg6ltatrisk6nt nyrijt K<izszol96ltat6nak a Kdzszolgriltatdsi
Kdtelezetts6g Ktizszolgiiltat6 riltali teljesit6sdnek ellent6telez6sek6nt annak 6rdek6ben,
hogy a Kdzszolg6ltat6si Kdtelezetts6gekb6l ered6 k<ilts6gek fedezete 6s az Esszerii
Nyeres6g biztositott legyen.

1.9

Szerztid6 Felek a Szerztid6sben meghat6rozzilk az Onkormrinyzat elral Ktizszolgiiltat6nak
a K1zszolg{ltatitsi Kdtelezetts69 k6r6ben biztositott Kiz6r6lagos Jog tartalmet.

ERTELMEZ6 RENDELKEZt,SEK

A Szerz6d6sben
jelent6ssel bimak:

az alir}bi nagy kezd6betiis fogalmak 6s kifejez6sek a

k6vetkez6

(a) Belsti Szabilyzatok: a Krizszolgriltat6 6ltal a J6 Szakmai Gyakorlattal 6s a
Kiildn Jogszab6lyokkal dsszhangban a K<izszolgalhtesi Kdtelezetts6g k6r6be tartoz6
tev6kenys6gekkel kapcsolatban k6szitett 6s a K<izszolgriltat6 legf6bb szerve 6ltal

j6vrihagyott bels6 szabily zatok;
(b) Kdzbeszerz6si Szabrilyzat:

szabiiyzat, amely

a

a K6zszolgdltat6 riltal k6szitett 6s j6vrihagyott
Kdzremtikrid6k kivrlLlasztisinak szabrltyait rogziti a Kbt.-vel

<isszhangban;

(c)

Biztositris: elismert biaosit6 t6rsasiiggal vagy t6rsas6gokkal a J6 Szakmai
Gyakorlattal iisszhangban kiitott egy vagy t6bb biztositrisi szerz6d6s;
(cs) Egy6b Tev6kenys6g: K6zszolgdltat6 tev6kenys6gi k<ir6vel 6sszhangban a
Szerz6d6s 5.1pontjriban (Kdzszolgriltatisi Kotelezetts6g) meghat6rozott K6zszolgrlltat6si
K6telezetts6ge kordn, azaz a Kdzszolg6ltatrisi Tev6kenys6gen kiviil v6gzett egy6b
tev6kenys69;

(d)
El6ir6nyzott Tervezett Kompenzdci6: az 6ves kdzszolgaltatrisi feladatterv
alapjrin a t6rgy6v okt6ber 31. napj6ig benyrijtott, a k<ivetkez6 6vre vonatkoz6 azon
dsszeg, amely a tervezett feladatok ellent6telez6sek6nt jogosult a k6zszol96ltat6;
(e)

Et6irinyzott Kompenzrici6: az Onkormri,ny zat tArgy6vi k6lts6gvet6s6ben
el6iriinyzott, a Szerz6d6s 7.4 pontjriban (Az El6irinyzott Kompenzilci6 meghatiirozrisa)
foglalt elj6lls alapj6n megrillapitott, a t6rgy6vben K6zszolg6ltat6nak el6irinyzott
Kompenz6ci6;

\r

(0

Jogos Kompenzicitiig6ny: azon risszeg, amelyre K<izszolg6ltat6 az 6hala a
szerz6d6s alapjin egy adott naptari negyed6vben/ 6vben t6nylegesen teljesitett
Kiizszolgriltatrisi K6telezetts6g ellent6telez6sek6nt jogosult, ahogyan azt a szerzod€s 2.
sz. mell6klete Kompenz6ci6 szamites6nak m6dszere) .megltatlrozza, 6s amely
negyed6vente/6vente u16lag a Szerz6d6s 7.8 pontjriban (Eves Elszdmokis; foglaltal
szerint keriil meghat6roz6sra;
(g) Kompenz6ci6: a K<izszolgriltatrisi K<itelezetts6g ellit6srinak ellent6telez6sekent
a Szerz6d6s 7. pontja €,s 2. szirmi mell6klete (Kompenz6ci6 meghat6roz6sa, kifizet6se,
havi, negyed6ves 6s 6ves elszrimoliisa) szerint K<izszolgiiltat6 r6sz6re az 6nkormiinyzat
kcilts6gvet6se terh6re teljesitendci kifizet6s; Kompenzrici6 alatt hatrilyos magyar
szemviteli/ad6jo gszabAly 6rtelmez6s6ben megrendel6s ellen6rt6ke 6rtend6

(h)

Kifizetett Kompenzrici6 a tergy6vben a Jogos Kompenzrici6ig6ny alapjiin
K6zszolgdltat6nak az onkormiinyzat tirgydvi k6lts6gvet6se terh6re t6nylegesen kifizliett
Kompenziici6;
(i)
fsszerii Nyeres6g, ahogyan azt a Szerzcid6s 2. sz. mell6klete (Kompenziici6
sziimitrls6nak m6dszere) meghat6rozza;
Eves Miikiid6si Jelent6s a K<izszolgiiltat6 riltal a Szerzcid6s 9.1 pontjriban
0)
(K<izszolgriltat6 besz6molilsi.. k<itelezetts6ge) foglaltak szerint a K<izszolgriiatrisi
Kiitelezetts6g teljesit6s6rcil az Onkorm6nyzatnak 6vente k6szitett beszrimol6;
(k) Eves Kiizszolgiltatisi Feladatterv: a Szerz6dri Felek 6ltal a Szerz6d6s alapjrin.
a Szerz6d6s 6. pontj5ban (Eves Kozszolgriltatrisi Feladatterv) meghatiirozottainak
megfelekien 6vente megrijitott feladat 6s tev6kenys69i terv;
(l)
Hatrilyba L6p6s Napja: a Szerzcid6s hat6lyba l6p6s6nek napja, azaz 2019.
januiir l. napja;

(m)

J6 Szakmai Gyakorlat: azon folytonosan v6ltoz6 gyakorlat, m6dszerek,
miiszaki eljrir6sok 6s normiik osszess6ge, amelyet az Eur6pai uni6ban, 6ltal6nosan
elfogadnak 6s sz6les k6rben alkalmaznak;

Kiz6r6lagos Jog: a Kbt. 7.9 2. bekezd6s6ben
-(n)
onkorm6nyzat iiltal a Kcizszolg6ltat6

fogtattaknak megfelel6en az
r6sz6re a Szerz6d6s 5.1 pontj6ban meghatarozott
K6zszolgrlltat6si K<itelezetts6g elkitrisa c6lj6b6l biztositott kizlLr6lagossdg;
(o) Kiilts6gt6rit6s, ahogyan azt a Szerziid€s 2. sz. mell6klete (Kompenziici6
szrim i t6siinak m6 dszer e) me g)tatir o zza;
(p) Kiizremiikiidd a Kdzszolgdltat6 eltal a K<izszolgdltat6si K6telezetts6ge
teljesit6se 6rdek6ben a Szerz6d6s 8. pondrinak (Kozremtik<id<i ig6nybev6tele)
rendelkez6seivel risszhangban megkot6tt szerz6d6ssel bevont szervezet vagy szem6ly;
G) Kiizszolg6ltatf si Kiitelezetts6g a K6zszolgriltat6nak a Szerz<id6s 5.1 pontjiiban
(K<izszolgiiltatrisi Kiitelezetts69) meghatarozott k<izszolgriltat6sok ny0jtasara vonatkoz6
k6telezetts6ge;

(s)

Ktizszolg6ltatisi Tev6kenys6g Bev6tele ahogyan azt

mell6klete (Kompenzircii sz6mit6sdnak m6dszere) meghathrozza;

(sz)

a

Szerz6des

2.

sz.

a Szerz6d6s 2. sz.
mell6klete (Kompenzrici6 sziimitrisrinak m6dszere) meghat6rozza;
(t)
Ktizszolgiltatisi Tev6kenys6g a K6zszolgiiltat6nak a Szerz6d6s 5.1 pontj6ban
(Kdzszolgriltat6si K<itelezetts69) meghat6rozott K<izszo196ltatdsi Kdtelezetts6ge krir6ben
folytatott tev6kenys6ge;
(u) Kiiliin Jogszab6lyok a hullad6kr6l sz6l6 2O12. 6vi CLXXXV. t6rv6ny, 1988.
6vi I. tdrv6ny a ktizuti k6zleked6sr<!1, 512004. (1.28.) GKM rendelet a helyi k6zutak
kezel6s6nek szakmai szab6lyair6l, 1995.6vi LVII. t6rv6ny a vizgazdllkodirsr6l, 2008. 6vi
XLVI. t6rv6ny az 6lelmiszerkincr6l 6s hat6s6gi feliigyelet6r6l, 221l2OO8. (VIII. 30.)
Korm. rendelet a parlagfil elleni koz6rdekii v6dekez6s v6grehajt6silnak, valamint az

0nM

Kiizszolg6ltat6si Tev6kenys6g Kiilts6ge ahogyan azt

a ktiz6rdekii v6dekez6s krilts6gei megiillapitasiinak 6s ig6nyl6s6nek
r6szletes szabiilyair6l valamint az ezel<hez kapcsol6d6 egy6b v6grehajtrisi-rendeletek,
tovribbi a mindenkor hatiilyos dnkorm6nyzati rendeletek;
(ii) Lejirat Napja a Szerz<id€s hat:llybal6p6s6t6l sziimitott 5 €v, azaz 2023.
december 31 . napja
(w) Szerz6d6s a jelen okiratba foglalt meg6llapod6s;
(z) Vis Maior Esem6ny b6rmely olyan esem6ny, amelyet a Szerz6d6s l3.l pontja
(Vis Maior Esem6nyek) ekk6nt h at roz meg;
(zs) Uryf6l K6zszolgriltat6 riltal a K6zszolg6ltatiisi Tev6kenys6g kdr6ben nyujtott
szolgrlltatiist vagy szolgriltatrisokat ig6nybe vev6 szem6ly;
6llami, illetve

3.

rnrrr,uBzf,s
A Szerz6ddsben az alihbi fogalmakra tiirt6n6 bdrmely hivatkoziis e16forduliisakor:
(a) iogszabdly bhrmely f6lre kiitelez6 er6vel bir6 kiizoss6gi, vagy nemzeti jo gszabiiy;
(b) valamely jogszabdlya val6 utal6s mindig annak alkilmazand6 - es natatyos

(c)
(d)
(e)
(0
(e)
(h)

(i)

0)
(k)

szriveg6re tort6n6 hivatkoz6s;
iogszabdlyvdltozdsa Szerz6d6,s

kelt6t krivet6en biirmely jogszab6ly

bevezet€se,
hatdlyba l6p6se, megv6[tozrisa;
eszlcdz mindennemii jelen 6s j6vSbeli ing6 6s ingatlan, illewe b6rmilyen bevdtel,
kdvetel6s vagy jog;
engeddly brirmely enged6ly, j6v:ihagy6s, hozz6j6rul6s, mentesit6s vagy
nyilviintart6sba v6tel ;
linyeges birmelv olyan esem6ny vagy ktiriitm6ny , amery az adott F6l Szerzrid6sben
v6llalt k6telezetts6gei teljesit6se (teljesit6si k6pess6ge) szempontjrib6l jelent6s;
Fdl az Onkormitnyzat, illetve a Krizszolg6ltat6 b6rmelyike,
Szerzfidd Felek az Onkormiinyzat 6s a idzszotgriltat6 egyi.ittesen;
szeyily term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6gget nem rendelkez6
gazdasi,Bi tiirsasiig, brirmilyen gazdrilkod6 szervezet, iiretve rillami- vagy
kormiinyszerv, illetve <inkormrinyzat;
forint Magyarorsziig t6rv6nyes fi zetcieszk<ize;
a_ Szerz6d6s magiiban foglalja a hozz6 csatolt valamennyi mell6kletet 6s

elvdlaszthatatlan

ftszlt klpezi a

Feladatterv; 6s

mindenkor hat6lyos Eves K<izszolgriltatrisi

(l) a cimek a hivatkozrisok megkiinnyit6s6t szolgriljik, 6s nem befoly6soljrik a
Szerz6d6s 6rtelmez6s6t.

4.

A FELEKNYILATKOZATAI
Kiizszol griltat6 nyilatkozatai
K<izszolgiiltat6 a Szerz6d6s kelt6nek napjln az akibbi nyilatkozatokat teszi:
K6zszolgiiltat6 a magyar jogszab6lyok szerint l6trej<itt, bejegyzett 6s miik6d6
korl6tolt felel6ss6gii tirsasrig;
Kiizszolg6ltat6 jogosult arra, hogy a Szerzrid6st aldirja 6s az abban viillalt
kdtelezetts6geit teljesitse;

(a)
(b)
(c)
(d)

a

K<izszolgiiltat6nak a Szerz6d6sben viillalt kritelezetts6gei jogszertiek, 6rv6nyesek 6s
kiitelez6 erejriek;
a Szerz<id6s Kiizszolg6ltat6 6ltali a[6ir6sa 6s az abban foglalt jogok K<izszolgriltat6
6ltali gyakorl6sa, illetve ktitelezetts6gek Kdzszolgiiltat6 riltali teljesit€se rJncsen
ellent6tben:

da) a K<izszolgriltat6 trirsasAgi okirataival;

db) a Kdzszolg5ltat6ra vonatkoz6 jogszab6lyokk al; vagy
dc) semmilyen a K<izszolgiiltat| vagy a Kdzszolg6ltat6 vagyona tekintet6ben

(e)

szriks69es;

(0

Ktizszolgriltat6 rendelkezik

(g)
(h)

4.2

kotelez6 6rv6nyti megSllapodiissal;
mindh6rom esetben oly m6don, hogy az ellent6t vesz6lyezteti a K6zszolg6ltatrisi
Kritelezetts69 telj esit6s6t;
Kiizszolgiiltat6 rendelkezik illetve a j<iv6ben beszerez minden olyan, jogszabiily
riltal el6irt enged6lyt, amely a K<izszol96ltat6si Tev6kenys6g folytat6sihoz

a

Kdzszolgriltat6si K<itelezetts6g teljesit6s6hez

sziiks6ges szem6lyi 6s trirgyi felt6telekkel;

Kdzszolg6ltat6 rendelkezik megfeleki, hat6lyos Biztositiissal; valamint
Kdzszolg6ltat6 ellen nincs folyamatban olyan bir6s6gi, viilasztott bir6s6gi vagy
kozigazgatisi eljririis, amely kedvez6tlen elbirllds eset6n vesz6ly ezteti a
Kdzszolg6ltat6si K<itelezetts6g teljesit6s6t,6s a K6zszolg6ltat6 legjobb tudom6sa
szerint ilyen eljiir6s nem is fenyeget.

Onkorminyzat nyilatkozatai
Az Onkormrlnyzat a Szerz6d6s kelt6nek napjrln az alihbi nyilatkozatokat teszi:
(a) az Onkorminyzat jogosult arra, hogy a Szerzdd6st al6irja 6s az abban vrillalt
kdtelezetts6geit teljesitse;
(b) az Onkormiinyzatnak a Szerz6d6sben vrillalt kiitelezetts6gei jogszer[.iek, 6rv6nyesek
6s k<itelez6 erejiiek; valamint
(c) a Szerz5d6s az Onkormrinyzat altali aliiir6sa 6s az abban foglalt jogok
Onkormrlnyzat riltali gyakorldsa, illetve kdtelezetts6gek Onkorm6nyzat iiltali
teljesit6.se nincsen ellent6tben:
ca) az Onkormiityzat szeryezeti 6s miikcid6si szabllyzatdval;vagy
cb) az Onkormanyzatra votatkoz6 jogszab6lyokkal;
mindk6t esetben oly m6don, hogy az ellent6t vesz6lyezteti a Kompenz6ci6
teljesit6s6t.

A SZERZ6DfS TARGYA

5.1

Kiizszolgiltatrisi Kiitelezetts6g
K<izszolgiiltat6 a Szerz6d6s alapj|n az Onkormiinyzat r6sz6re az al6bbi Kozszolgiiltatrisi
Tev6kenys69 ell6t6s6ra k<iteles - az Eves K<izszolgdltatisi Feladattervben meghatArozott
Feladatok 6s tev6kenys6gek, valamint az egyedi megrendel6s keretein beliil
- a J6
Szakmai Gyakorlat szerint, valamint a Kiildn Jogszabrilyokkal 6s a Bels6 Szabrllyzatokkal
risszhangban:

5.1.1 Kiizrit- 6s forgalomtechnikai feladatok
a) Uttest, rittartozek javitris

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

()n

Jarda karbantart6s

Kataszterekkezel6se
MiitriLrgykarbantartris
Jelz6t6bl6kkarbantart6sa
Forgalomir6nyit6 berendez6sek karbantart6sa
Burkolatjelek karbantart6sa
Kdzleked6s biztons6gi eszk<iz<ik karbantartrisa
Forgalomszriml6l6s

i)

Utcan6vt6bl6k karbantartrisa
K<izutak forgalmi rendj6nek el6k6szit6se, kialakitrlsa 6s ellen6rz6se

k)
l)

nem

k<izleked6s c6l[ ig6nybev6tel6vel kapcsolatos feladatok.
burkolatbontrisok enged6lyez6s6nek ekik6szit6se, ritcsatlakozrisi hozz6j6ruLlLsok

K<izutak

m)

szakmai el6k6szit6se
Szakfeltigyeleti szolg6ltat6s

5.1.2 Kiizmii- 6s vizrendez6si feladatok
Vizrendez6s, vizkrirelhrfu:it6s
Felszini vizfoly6sok 6s nyilt 6rkok karbantart6sa
Ziirt csapad6kcsatomrik karbantartrisa
Szrik6kutak, csobog6k, iv6kutak iizemeltet6se
e) Tavak gondoziisa
Nyilvdntartott risott kutak, forr6sok ellen6rz6se
Vizikiizmii hril6zat miiszaki ellen6rz6se
h) Kdzvil6gitris aktiv elemeinek, valamint dnkormdnyzati teriileten l6tesitett, az
onkorm6nyzat turajdoniiban r6v6 passziv hr 6zai karbantartasa,
toJita az
onkormrinyzat k6zvil6git6si fogvaszirisi adatainak .r6.it6;6;.
;;"gr"rii" *ro

a)
b)
c)
d)

0
g)

felt6lt6se

i)
j)
k)

6s

karbantart6sa

6s az

rinkormdnyzati

foiyu.rti.l--fr"5i"f.

6ramsziiml6inak ellen6rz6se,
Kezel6i hozziij6rukisok kiadiisa, tervegyeztet6si szolgriltatis,
Kdzmiiadatszolgaltatas
Szakfeliigyeleti szolgeltat6s

e,

5.1.3 Zitlg- 6s kiizteriilet gondozisi feladatok
A. U_zer.ntetvgzett erd6k 6s f6sitrisok gondoz6sa
a) parkerd6k izem.lt"t6r" 1lvt."r.ki
Malomviilgyi parkerd6)
Helyi jelent6s6gii term6szetv6delmi
gondoz6sa
23r2orr.(v.3r.)
<inkormiinyzati rendelet szerint)

Fffil

b)

,..i,.i"t

(a

B. Ziildteriilet eondozris
Gyep fenntartdsa, kiilte{es teriitetek gondoz6sa, parlagfii
mentesit6s
Faripolis
Cserjemetsz6s, s6v6nyek gondoz6sa
Locsol6hril6zatmiik<idtet6se
6szi lomb gyiijt6se
Vir6gositris
N<ivdnyv6delon

1)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h) a helyi k.myezet- 6s term6szetv6delmi

.nkorm6nyzati feladat elr6t6sa k6r6ben a fiis
sziiru n6v6nyek beszerz6se, vdrosi csemetekertben
t6rt6n6 nevel6se, gora"rir" e,
k<izteriiletre tiirt6nd kiiiltet6se.

C. Ktizteriilet fenntartds 6s hasznosit6s

a) Jiitsz6terek,ir"."lt"t6ilb) Kdzteri.ileti britorok karbanta(asa
Szobrok, mriv6szi alkotiisok gondoziisa
:) Unnepek,
d)
rendezv6nyek, zasilozfus
e) Forgalomcsillapitott <ivezetek ellen6rz6se, tizemeltet6se,

f)

0

kiadrisa

behajtrisi enged6lyek

K<izteriilet 6s k6zhaszniilatra itadott teriilet hasznosit6sAval
kapcsolatos feladatok,

c)
h)

i)

tervegyeztet6sek, hasm6lati meg6llapodilsok, kezel6i hozzrij6ruLisok kiad6sa
Parkol6k iizemeltet6se
E-krizbringa rendszer iizemeltet6se
Elektromos aut6 tiilt66llomesok iizemeltet6se

D. Kiiztisztasis
a) Kdzutak g6pi takaritrisa
Jrirdak, parkok, buszmegdll6k, szeg6lyek, parkol6k takaritdsa
Illegrilis hullad6klerak6k megsztintet6se
J6rddk, parkok, szeg6lyek, parkol6k h6- 6s sikoss6g-mentesit6se
K6zutak g6pi h6- 6s sikoss6g-mentesit6se
Kirtevcik elleni v6delem
Illemhelyekiizemeltet6se
K<izremiik<id6s a parlagftinek nem min6siiki gyomniiv6nyekkel, illetve a niiv6nyzet
tekintet6ben elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos hatosrlgi eljrinisokban hozott
hat6rozatok v6grehaj t6s6ban

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

E. Parlasfii elleni v6dekez6s
a) Parlagfii-mentesit6s k6zfeladat ell6tiisa az 6nkorm6nyzati tulajdonri be6pitetlen
ingatlanokon
b) Parlagfii elleni k6z6rdekii v6dekez6s

5.2

Szerz6d6 Felek a parkol6k i.izemeltet6se [5.r.3
iillapodnak meg:

5,2.1

uirakozrisi dij, a p6tdij a v6rakoz6si teriilet tekintet6ben a tulajdonosi jogot
gyakorl6
onkormiinyzatot illeti meg, mely dijak az 6nkorm6nyzat r6sz6r<ii 6tengedjt
uJuet"t"t,
melyeket a Krizszolgiiltat6 a saj6t nev6ben szed be. A k<izszolgriliata.
sziiks6ges kdlts6gek 6s dijbev6telek elsz6mol6sa a Szerz6d6s re-ndelkez6sei
"tt,atarano,
szerint
tdrt6nik.

5'2'2

A

v|rakozrisi dijakb6l 6s.p6tdijakb6l ered6 bev6telekr<il, 6s azok felhaszniil6srir6l
a
Ktizszolgiiltat6 ktiteles az Onkormdnyzattal elszrimolni, azok felhaszn
lirset a s;amviteli
szabrilyok szerint nyilv6ntartani. A nyilv6ntart6st a Kiizszolgiiltat6
e, ur 6nto.-anyrut
honlapjrin 6ves gyakorisrig gal ki3zz6 kell tenni. A ki5zzdtltel elmulasztisa
ha a kiizzlfttel nem terjes vagy nem id<iszeni, kiilcin jogszab6ly ,r..irt "r"tJn,louaUta
1or"iry.r.egi
feliigyelet gyakorlisdra jogosuii .r"rv
"
t.rA.-eny"rt .tO.
Az onkormiinyzat tital atengedett, a "ryiirasa
K<izszolgiittat6 sajiit nev6ben beszedett bev6telek
nyilvrintartrisa, elszrimoLisa kiil<in elj6riisi rend szerint t<irt6nik.

5.2.3

A K<izszolgiiltat6

jogosult a parkol6ssal kapcsolatos krizfeladat ell6t6sa
soriin
ellenrirz6si feladatok teljesit6s6be a p6csi K6aeriilet-feliigyeletet bevonni,
egyiittmiikiid6sr6l a Szerziidl Felek kiikin meg6llapoddsban rendeikeznek.

5.2.4

A

c. g) pont] kapcs6n az akibbiakban

4

az
az

kdzuti ktizleked6sr6l sz6l6 19g8. 6vi I. t6rv6ny 15,{E. (3) bekezd6se
szerint a
$
Kdzszolg6ltat6 jogosult_arra, hogy a dijfizet6si ktitellzetts6g teSesitesenek
ellen6rz6s6re,
a dij- 6s p6tdijk<ivetel6s_ 6rv6nyesit6s6re a j6rmii rendszrimrlt, a term6szetes
szem6ly
iizemben tart6 nev6t, sziilet6si idej6t 6s lakcim6t, a nem term6szetes
sremety iizemben

tart6 megnevez6s6t 6s sz6khely6nek, telephely6nek cim6t, a kedvezm6nyre;o96.ito
ot irut
sorsz6mit

0,

*

(a) a dij megfizet6se eset6n az ellen<irz6sig,
(b) a dij fizet6s elmulaszt6sa eset6n a dij- 6s p6tdijfizet6si felsz6lit6s megkiild6se
c6ljeb6l - dij- 6s p6tdijfizet6si felsz6lit6st a vri,rakozrisi teriilet dijfizet6s n6knli

(c)

haszn6lat6nak id6pontjrit6l sz6mitott - 60 napos jogvesztri hattirid6 eredm6nytelen
eltelt6nek iddpontj6ig,
a viirakoz6si dij- 6s p6tdijfizet6si kdtelezettsdg nem teljesit6se eset6n a bir6sAgi iton
6rv6nyesitend6 elj rirris c6ljrlb6l az elj6r is befej ez6s6i g kezelje.

A Szerz6dci Felek az e-kcizbringa rendszer iizemeltetdse [5.1.3
akibbiakban ril lapodnak meg:
5.3

c. h) pont] kapcs6n

az

5.3.1 P6cs Megyei Jogri v6ros dnkormiinyzata ,,8-kozbringa rendszer kialakit6s I. iitem',
projekt kapcsiin eur6pai uni6s trimogatdsban r6szesiilt. Az dnkormiinyzat K6zgyril6se
hatfuozathban rigy dtintiitt, hogy az e-k6zbringa rendszer iizemeltet6s6t a K6zszoig6ltat6
vEgezze.

5:3:? A Ktizszolgiiltat6 jogosult az e-k<izbringa rendszer hasznrllati dijainak beszed6s6ben
alvrillalkoz6t ig6nybe venni.

A K<izszolgriltat6 jogosult az e-kdzbringa rendszer iizemeltet6si 6s ellenrirz6si
feladatainak teljesit6s6be a P6csi K<iztertilerfeliigyeletet bevonni, az egytittmiikrid6sr6l a
Szerzbd6 Felek kiiliin meg6llapodrisban rendelkeznek.

5.3.3

5,4 Kiizszolg6ttatr{si Kiitetezetts69 id6tartama
A Szerz6d6s alapj6n a Kdzszolgiiltat6 K6zszolg6ltarrisi
Napj6t6l a Szerz6d6s megsziin6s6ig 6ll fenn.

K<itelezetts6ge

a Hatrilyba

L6p6s

5.5

Egyes kiizszolgiltat6si feladat ellit6ssal kapcsolatos meg6llapod6sok
Szenbd(1 Felek a ktizutak nem kdzleked6s c6hi ig6nybev6tel6vel kapcsolatos feladatok
v6grehajt6srir6l [5.1.1 D pont], tov6bb6 a nyilv6nos iilemhelyek miik<idtet6s6r6l, valamint
a
v6rosiizemeltet6si kdzfeladatok megfeleki szinvonalt 6s hat6kony ellet6s6ho; sziiks6ges
<inkormiinyzati tulajdonri (5.5.4 alpont) ingatlanok hasznrilatiir6l az alibbiakban iillapodnak
meg:

5.5.1

A

kdzteriiletek felbont6srinak 6s a k<jzriton folytatott munkrilatok szabrilyair6l sz6l6
16/2012. (III.23.) iinkormrinyzati rendelet (a tovribbiakban: or.) el6irisai alapj6n
K<izszolgriltat6 v6gzi a burkolatbontiisok enged6lyez6s6nek el6k6siit6s6t, valamint az

ritcsatlakoz6si hozzrij6rukisok szakmai el6k6szit6s6t.

5.5.2

az 6r.-ben foglalt feladatok elkit6siival kapcsolatos dijak, igy kiikin6sen az
ritcsatlakozisok, tov6bbri az ritfelbont6sok utiin fizetendd dijak az OnkormrlLnyzatot illeti
meg, mely dijak az 6nkormiinyzat resz6rril dtengedett bev6telek, melyeket a
K<izszolg6ltat6 a saj6t nev6ben szed be. A k6zszolg6ltatris ell6tasrihoz .riik.6g",
kiilts6gek 6s dijbev6telek elsz6moltisa a Szerz6d6s rendelkiz6sei szerint tiirt6nik.
A dijakr6l, 6s azok felhasmdl6s6r6l a K6zszolgriltat6 kdteles az Onkormri.nyzattal
elszfmolni, azok felhaszn6l6srit a sziimviteli szabrilyok szerint nyilvii,ntartani.

5.5.3 Szerz6d6 felek az illemhelyek iizemeltet6se [5.1.3 D/g.) pont] kapcsrin r6gzitik, hogy
a
Kdzszolgriltat6 a P6cs, Esze Tam6s utca 6s D6m t6r (S6tat6r) sarkrin elhellyezett mobil
illemhely, 6s a P6cs, Sz6chenyi t6r l l. sz6m alatt taliilhat6, Ciszterci Rend Nagy Lajos

0^

Gimniziuma 6s Koll6giuma 6piilet6nek fijldszinti 16szen 16v6, nyilvrlnos illemhelyis6gek
iizemeltet6s6re k<iteles.

5.5.4 szerzldb felek meg6llapodnak abban, hogy az onkorm6nyzat a Magyarorsz6g helyi
6nkormdnyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXX. t6rv6ny 13. g (1) bekezd6s 2., 5., lt., lg.
pontjaiban r<igzitett egyes helyi rinkormri.nyzati krizfeladatok ell6t6sa 6rdek6ben a
K<izszolgriltat6 ingyenes haszndlatrlba adja az OnkormSnyzat tulajdon6ban l6v6 aftibbi
ingatlanokat, a Nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi. GXCVI. lt. g (t3) bekezd6s6ben
foglaltak alapjiin, a kiizfeladatok elldtAsiihoz sziiks6ges m6rt6kben:
a) P6cs, Tiisk6sr6ti it 12. szitm alatti 2348511 hrsz-ri, 1.4739 m, nagysrigri, be6pitetlen
teriilet megnevez6sii ingatlant,
b) a P6cs Szigeti tanyiin tal6lhat6 ,,Kcibank" megnevez6sii, 52g6/5 lrsz-i ingatlan
2.0000 m, nagys6gri r6sz6t,
c) a P6cs verseny u. 19. sz. telephel yet (1921711 hrsz.) - az iroda6piilet 6s az I . csamok
kiv6tel6vel 6s azzal, hogy a csamokok k6z<itti udvarr6sz hasinilatilra az ingatlan
egy6b haszn6l6ival k6zdsen jogosult - ,
d) P6cs Tiisk6sr6ti riton talilhat6
- 4103212 hrsz-ir, 127.853 m2 nagysrigu be6pitetlen teriilet 6s viz6ltris megnevez6sii,
- 407 62 hrsz-ri, kivett mocs6r megnevez6sii,
- 41037 hrsz-ri, kivett be6pitettlen teriilet megnevez6sii

e)
f)
g)
5-5-5

ingatlanokat,
P6cs, R6t u. 19. sz. alatti 18692 hrsz-ri ingatlant,
P6cs, Sz<ivetkezet u. 5. sz. alatti 46129/3 hrsz-u ingatlant,
P6cs, Varsdny u. 18-20. sz. alatti 2l}35lNg3 hrsz_ri ingatlant.

Az 6nkormilnyzat hozzirjinl ahhoz, hogy az 5.5.4 alpont szerinti ingatlanok
Kdzszolgiltat6 telephelyeikdnt a c6gnyilv6ntart6sba bejegyz6ire keriitjenek.

a

5.5-6

Az 6nkormiinyzat hozzirjfurulisitt adja ahhoz, hogy a Kdzszo lgiitat6 az 5.5.4 alpont
szerinti ingatlanokon az Onkorm inyzat el6zetes egyet6rt6se utrin Ert6kn6veld beruhriirist,
felujitrist hajtson v6gre. Felek kifejezetten megrillapodnak abban, hogy a Krizszolgriltat6
6ltal v6grehajtot eft6kn6vel6 beruhiizris k<iztis tulajdont nem Jiedm6ny ez, azt a
K6zszolg6ltat6 idegen ingatlano n vigzett beruh6z6sk6nt tartja nyilv6n.

5.5.7

A Kdzszolgriltat6 a szerz6d6s 5.5.4 alpontban meghat6rozott, ingyenesen hasmilt 6s
riibizott ingatlanvagyonban bek6vetkezett v6ltozdsoki6l az dnkorm6-nyzatok tulajdontiban
l6v6 ingatlanvagyon nyilvdntartdsi 6s adatszolgriltatrisi rendj6rcil srOt| VlttSSi.
1Xl. e.y
Korm. rendelet 4. g (l) 6s (2) bekezd6se szerint k6telesek adatot szolgeltatni.

6.

EvnsxdzszoLGALTATAsTFELADATTERV

6.1

fves Kiizszolgiltatisi Feladatterv meg6llapit6sa
Kozszolgiiltat6 kriteles minden 6vben legk6s6bb okt6ber 31-ig a kcivetkez6 6vre
vonatkoz6 El6inlnyzott Tervezett Kompenziici6 m6rt6k6nek kimutattis6val egyitt az
Onkorm6nyzatnak a k6vetkezti naptiiri 6vre vonatkoz6 Eves K<izszolg6ltat6si ieladatterv

tervezet6t 6tadni.

K<izszolgriltat6 k<iteles az Fves Kcizszolgriltat6si Feladatterv tervezet6ben olyan
javaslatokat tenni, amelyek el<isegitik a K<izszolgiiltatdsi Kdtelezetts6g
min6l magasabb
szinvonalon 6s/vagy alacsonyabb k6lts6gszinten, illetve nagyobb hat6konysiggal i6rt6n6
teljesit6s6t. Szerz6d6 Felek k<itelesek minden 6vben a tirgyiv mrircius 3l-ig J-adott 6vre

0,,*

vonatkoz6 Eves K<izszolg6ltatiisi Feladattervben megrillapodni 6s azt elfogadni, mely
eljariis keret6ben az 6nkorm lnyzat megfiatarozzi eriarasait, 6s azof ur' E i"
Krizszolg6ltatrisi Feladatterv r6sz6v6 v6lnak. Az Eves Kcizszolg6ltat6si Feladatterv
meghataroz6sdnak k6sedelme eset6n, annak megk6t6s6ig Krizszolg6ltat6 a
Kdzszolg6ltat6si K6telezettseget az Eves Kcizszolgaltit6si Feladatterv telrvezet6ben
foglaltak alapjiin kdteles teljesiteni.
lives Kiizszolg6ltatdsi Feladatterv tartalma
szerzodb Felek az Eves Krizszolgilltat6si Feladattervben legalibb
k6telesek r<igziteni:

a

ktivetkezciket

(a)

a Krizszolg6ltat6si Kritelezetts6g r6szletes feladatainak meghat6roz6sa,
mennyis6gi 6s/vagy min6s6gi param6tereinek sztks69 szerinti aktualiz6l6sa;
(b) az Eloirinyzott Tervezett Kompenzdci6 m6rt6ke;
(c) a K<izszolg6ltat6 riltal elv6gzend6 Ugyf6l el6gedetts6g felm6r6s r6szletei;
Szerz6d6 Felek az 6,ves Krizszolg6ltatrisi Feladatteri,ben a ientieken tulmen6en egy6b
k6rd6sekr6l is meg6llapodhatnak.
Eseti Kiizszolg6ltatfsi Megbizrisok

Az onkorm6nyzat jogosult az Eves K6zszolgiiltat6si Feladattervben nem rrigzitett, a
szgrz<id6s megkdt6s6nek id6pontjriban el6re nem l6that6, de az onkormiinyz at si mir; a
kiils6 feltetelek vdltozdsa miatt szi.iks6gess6 vril6, soron kiviili, a K-rizszolg6ltat6si
Kritelezetts6g (az 5. pontokban felsorolt feladatok) krir6be tartoz6 eseti fJladatok
elv6gz6s6vel is megbizni (,,Eseti Kiizszolgdltatrisi Megbiz6sok") azzal, hogy ezen Eseti
K<izszolgriltatdsi Megbiziisoknak a Szerz6d6ssel risszhangban kell rlllniuk.

KOMPENZAC16 MEGHATAROZASA, KIFIZETESE,

1

ELSZAMoLASA
7

.l

HAVI BS

NVOS

Kompenz6citi
Kcizszolgriltat6 a Kcizszolg6ltatrisi K6telezetts6g teljesit6se ellent6telez6sek6nt
Kompenz6ci6ra jogosult. illetve az dnkormdnyzat a Kompenzeci6 teljesit6s6re k6teles a
Szerz6d6sben meghat610zott felt6telekkel.
Szerz6d6sben rdgzitett kozszo196ltatiisok 6rainak 6s dijaknak (szolgrlltatrisi

A

e en6rt6k)
meg kell felelniiik az Eur6pai Bizotts6g 20l2l2llEu hatirozat nak 5. cikk6ben foglali
el6ir6soknak. Szerz6dii Felek rogzitik, hogy a K6zszolgriltat6 6ltal az onkorm6nyzat-fele
elsziimolni kiv6nt minden kolts6g 6s szotgiiltatisi ellen6rt6kr6l a Kozszolgitltat6 a
hat6lyos szrimviteli- 6s ad6jogszabrilyok szerinti szrimkit krjteles kirillitani.
1a

Kompenzrici6 szimft6sa

szenddt Felek kijelentik, hogy a Kompenziici6 m6rt6k6t azon krilts6gek elemz6se
alapj6n :illapitjrik meg, amelyek egy tipikus, hat6konyan vezetett vrillalkoz6sn6l
felmeriilhetnek. A Kompenz6ci6 m6rt6k6t a Szerz6d6s 2. sz. mell6klet6ben

(Kompenzdci6 szdmitdsi modszere) foglaltak szerint forintban kell meghatrirozni.
7.3

Keresztfi nanszirozis tilalma
K6zszolg6ltat6 a Kompenziici6t kiziir6lag a jelen szerz6d6s 5.1 pontjriban felsorolt
Kcizszolg6ltat6si rev6kenys6g K6lts6g6nek frnansziroz stra 6s az Esszeni Nyeres6g
k6pz6s6re jogosult 6s kdteles felhaszn6lni.
A nem az 5.1 szerinti K<izszolg6ltat6si rev6kenys6g K6lts6g6nek ftnansziroz sfira 6s az
10
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Esszerii Nyeres6g k6pz6s6re felhasznrllt, az }nkorminyzat k<ilts6gvet6se terh6re kifizetett
Kompenziici6 tekintet6ben Kdzszolgaltat6t visszafizetdsi kdtelezetts6g terheli olyan

m6rt6kig, amilyen m6rt6kben

a

Kifizetett Kompenz6ci6 n"'n
Tev6kenys6g K<ilts6g6nek finanszirozdsdra keriilt felhaszniilisra.

u K,irrrolgriltatrisi
A nem szJrzcid6s-

szeriien felhasznilt <isszeget Kdzszolgriltat6 az onkormiinyzat 6ltali t6nyleges kifizet6s 6s
a K6zszolg6ltat6 6ltali t6nyleges visszafizetds kdziitt eltelt id<iszaka felsziimitott kamattal
n<ivelten ktiteles visszafizetni. A kamatl6b megegyezik az eredeti kifizet6s id6pontj6ban
hatrilyos jegybanki alapkamat 6vi 3%o-kal ndvelt 6rt6k6vel.
7.4

Az Eltiirrinyzott Kompenzrici6 meghat6roz6sa
K<izszolgriltat6 kriteles minden 6vben legk6s6bb okt6ber 3l-ig a k<ivetkez6 6vre
vonatkoz6 6ves k6zszolgiiltatrisi Feladatterv tervezet6vel egyiitt az dnkormdnyzatnak
itadni a kiivetke z6 naptai 6vre vonatkoz6 el6zetes iizleti terve alapj6n, a szerziJdZs 2. sz.
mell6klet6ben (Kompenzrici6 sz6mit6si m6dszere) foglaltak szerint a kdvetkezci naptdn
6vre vonatkoz6 El6ir6nyzott TervezetiKompenz6ci6 ig6ny6t.
Az onkorm6nyzat jogosult a K<izszolgiiltat6 riltal benyrijtott El6irenyzott Tervezett
Kompenzrici6t ellen6rizni 6s indokolt esetben arr6l egyeztet6seket kezdem6nyezni.
Az El6iriiLnyzott Tervezett Kompenzrici6 6sszege alapjin az Onkorm6nyzat
krilts6gvet6s6ben d<int az El6iriinyzott Kompenz6ci6 m6rt6k6r6l.

7.5

Az Elfiirinyzott Kompenz6ci6 teljesit6se
A K6zszolg6ltat6 jogosult a t6rgyh6 15. napjriig az Ellir nyzott Kompenz6ci6 l/12-ed
r6sz6nek ApA-vat ncivelt, valamint a napt6ri riegyed6vet [ovet6 h6nap 20. napjirig a
negyed6ves elszdmol6s alapjin.az El6iriinyzott Kompenzrici6 besz:imitrisdval u logo,
Kompenzrici6ig6ny igazolt AFA-vat nrivelt iisszeg6r 6l szimlit benyrijtani, amelyet" az
onkormiiLnyzat a k€zhezvtteltdl sz6mitott 30 napon beliil kdteles kiigyenliteni a 7.g

pontban rcigzitettek szerint.
Az onkorm6nyzat tri,rgy6vi k<ilts6gvetds6nek elfogad6sdLig az Elilirinyzott Kompenzrici6

l/12

r€sze

teljesit6sre.

az Eloiranyzott Tervezett Kompenz6ci6 alapjrin keriil szimLiiiisra

6s

Felek megrillapodnak abban, hogy a K6zszolg6ltat6 jogosult az Eli|irinyzott
Kompenziici6 l/12-ed ftsze helyett - likvidit6si helyzet6re vagy egy6b rendkivtili
k<irtilm6nyre tekintettel - kezdem6nyezni a negyed6ves elsz6molisra Trgyelemmel az
Elriir6nyzott Kompenz6ci6 3ll2-ed r6sz6nek teljesit6s6t. A k6relmet a (-6zszolg6ltat6
ir6sban, indokokissal ellitva a PolgriLrmesterhez nyujtja be. Amennyiben a polgiirm-ester a
K<izszolgriltat6 k6relm6t j6v6hagyja a K6zszolg6ltat6 jogosult a negyed6vin beltil a
negyed6vre vonatkoz6 id6ar6nyos El6irdnyzott Kompenzrici6 osszeg6re sz6mkit kirillitani
6s azt az dnkormrlnyzathoz benytjtani.
7.6

K6sedelmi kamat

Az dnkorm6nyzat az esed6kes fizet6si

k<itelezetts6ge k6sedelmes teljesit6se eset6n a
k6sedelmi kamatra vonatkoz6 riltaliinos szabrilyokat a ptk. 6:155.g
1l) bekezd6sben
meghat6rozott elt6r6sekkel, illetve a mindenkor hatiilyos polgdri r<irv6nyk6nyv
rendelkez6sei szerint kell alkalmazni.

11

lives elszimol6s
A K6zszolgriltat6 az 6ves szrimviteli ziiriisrit ktivet6en 30 napon beliil, de legk6s6bb
minden napt6ri €v februiir 28-ig k<iteles az eloz6 6vi Kompenziici6r6l elszrimolni. A
v6gleges elsziirnolishoz K<izszolgiiltat6 k<iteles kiszrimitani es az dnkorm6nyzatnak
iitadni:

[t^

(a) az Eves Mtkt d6si Jelent6s alapjrin, az elozi5 6vre jrir6 Jogos Kompenz6ci6ig6ny
6sszeg6t valamint
(b) a.Jogos Kompenziici6ig6ny 6s a Kifizetett Kompenzrici6 kiil6nb6zet6t (ha van ilyen).

Az Onkorm6nyzat k6teles a Kozszolgiiltat6 6ltal k6szitett szrimitiisokat ellen6rizni 6s
indokolt esetben arr6l egyeztet6seket kezdem6nyezni, 6s az egyeztetl,seket a tiirgy6v

miircius 31. napj6ig lezrirni.
A K<izszolgiiltat6 auditiilt m6rleg-e alapjrin tdrt6n6 6ves elszrimokls elfogad6srira az elozo
6vi Kompenzrici6ra vonatkozo Onkormiinyzati elfogadSst k<ivet6en keriil sor. Az 6ves

elsziimoltis alapja

a

Szerz6d6 Felek

rlltal

kdlcs<indsen elfogadott Jogos

Kompenziici6ig6ny.
A jelen pont rendelkez6seinek alkalmazisAval elszdmoLlst kell k6sziteni a Szerzrid6s
megsziin6sekor, 6s az ezen elsziimokis alapjiin meghatilrozott esetleges alulkompenzrici6
vagy tulkompenzrici6 6sszeg6t legk6scibb a Szerzdd6s megsziin6s6t6l sz6mitott 30 napon
beliil a fizet6sre kdtelezett F6l a mrisik F6lnek megt6riteni k6teles.

7.8

Alulkompenzici6megt6rit6se
Ha a t6rgy6vi vrirhat6 adatok alapjrin a tdrgy6vi v6rhat6 Jogos Kompenzrici6igdny
nagyobb a t6rgy6vi vrirhat6 Kifizetett Kompenz6ci6 <isszeg6n6l, akkor a K6zszolg6ltat6
jogosult kezdem6nyezni a t6rgy6vi Kompenz6c6 l/12-ed (havi) dsszeg6nek felemel6s6t.
A Kdzszolgriltat6 halad6ktalanul jelzi az 6nkormriLnyzat fel6 az Alulkompenz6ci6b6l
ered6 sz6mszeriisitett ig6ny6t.

Az

onkormrinyzat az Alulkompenz6ci6b6l ered6 ig6nyt k<iteles halad6ktalanul
megvizsg6lni €s az igazolt Alulkompenziici6s kiilonbs6get az elsz6mol6soknak megfelel6
iitemez6sben a ktivetkez6 havi Kompenz6ci6 <isszeg6vel egyi.itt megt6riteni. Ennek
elmarad6sa eset6n a K6zszolgriltat6 az Eue, K6zszolg6ltat6si FeladatGrv m6dosit6srit
jogosult kezdem6nyezni.
Ha az 6ves v6gleges elszimokis alapj6n a Jogos Kompenzici6ig6ny 6s a Kifizetett
Kompenz6ci6 alapjrin sz6mitott alulkompenzrici6 t6nyleges <isszege elt6r az el6bbiek
szerint meghat6rozott v6rhat6 <isszegtSl, akkor az Onkorm6nyzat az 6ves v6gleges
elsziimoltist k6vet<ien tegk6s6bb 30 napon beliil ktiteles a kiil6nb6zetet a Kiizszolg:iltat6
eltal megjel6lt bankszrimliira 6tutalni.
7.9. Trilkompenziici6ra vonatkoz6 rendelkez6sek
Ha az iizleti zrirojelent6s szerint a tulkompenz6ci6 m6rt6ke a Jogos Kompenz6ci6ig6nyt
meghaladja, rigy ennek <isszeg6t a K<izszolgdltat6 k<iteles az Onkormdnyzat r6,sz6re az
iizleti zilrojelent6s leadiisrit kiivet6 30 napon belil visszafizetni.

7.10 Az alul-

trilkompenz6ci6 szimviteli elszrimol6sa
A tergy6vet kiivet6 6vben az Eloirdnyzott Kompenzrici6 elsziimolisa soriin csdkkentS
vagy n<ivel6 t6telk6nt figyelembe veendri alulkompenzircio, illetve tulkompenzrici6
dsszegdt K6zszolgiltat6nak id6beli elhatiirol6sba kell helyeznie.
6s

8. K6ZREMUKOD6IGfNYBEVETTIE
8.1

Kiizremiikiiddig6nybev6tete
Krizszolg6ltat6 jogosult arra, hogy a K6zszolgiltat6si Kdtelezetts6gek teljesit{se
6rdek6ben egy vagy tiibb Kdzremiikiid6t vegyen ig6nybe, ha eziital a K6zszolg6ltat6si
Kdtelezetts6gek teljesit6s6nek hat6konysiga, illetve min6s6ge jarul 6s/vagy kdlts6gei
csdkkennek.
A K<izszolg6ltat6 6s a Kiizremiik6d6k ktiztitti szerz6d6sek rendelkez6sei nem lehetnek

0,(

ellent6tesek a jelen Szerz6d6sben foglaltakkal.
KtizremiikridS ig6nybev6tele nem n<ivelheti a Kompenz6ci6t.

KiizremiikiidS kivrilaszt{sinak szab6lyai
A Ktizszolg6ltat6 a Kozremiik<id6t a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en, Kiizbeszerz6si
Szab lyzata szerint kriteles kivilasztani.
A K6zszolg6ltat6 a K6zremtikiid<i kiv5laszt6s6ra ir6nyul6 kiizbeszerz6si elj6r6sai sor6n
amennyiben a krizbeszerz6s eredm6nyek6ppen megk6tendd szerz6d6s teljesit6se a
term6szetes 6s 6pitett ktimyezetre 6rt6kelhetS hatissal rendelkezik

-

tdrekszik arra, hogy

a kiv6lasztris felt6teleit (pl. alkalmass6g, miiszaki leir6s, szerz6d6ses felt6telek) fgy

hatirozza meg, hogy lehet6s6g szerint a kdmyezetv6delmi szempontokat hangsrilyosan
figyelernbe veszi, hozzdj rulva ez6,ltal a kdmyezeti 6llapot javit6s6hoz, valamint
fenntart6sihoz.

Kiizszolgiltat6 t6j 6koztatisi kiitelezetts69e
Az onkormiinyzat erre irrinyul6 k6r6se eset6n, annak k6zhezv6tel6t kdvet6en legk6sribb
l0 munkanapon beliil a K<izszolgriltat6 kiiteles tej6koaatni az Onkorm6nyzatot a
k<iziizemi szolgdltat6k kiv6tel6vel
szerzdd6ses felt6teleikldl.

-

a Kozremiikdd6k k<ir6r6l, feladataik terjedelm6r6l 6s

Felel6ss6g

Krizszolgiiltat6 a Kiizremiik6d6 teljesit6s66rt rigy felel, mintha saj6t maga teljesitett
volna.
9.

ELLEN6RZ6S

9.1

Kiizszolgiltat6 beszdmol6si kiitelezetts6ge
K6zszolgriltat6 kdteles a KiizszolgSltatrisi Kdtelezetts69 teljesit6s6r6l az 6ves szrimviteli
zilrrist kdvetci 30 napon beliil a Szerz6d6s 4. sz. mell6klet6ben (Jelentisek mintdja)
meghaterozott formiiban 6s tartalommal az onkorm6nyzatot t6j6koztatni. Az Eves
Mrikcid6si Jelent6sben Kcizszolgdltat6 a Kompenz6ci6 elsz6mol6s616l, valamint a
SzerzSd6s teljesit6s6nek 6s a K<izszolgiiltatrlsi Tev6kenys6g etl6trisSnak tapasztalatair6l,

sz6mszerii adatokkal al6t6masztott
16sz6re.

-

<isszesit6 tej6koztat6st

nyijt az

-

Onkorminyzat

Szerzbdb felek megiillapodnak tovribb6 abban, hogy a krizfeladat ell6t6ssal
iisszefiigg6sben felmeriil6 k6rd6sekr6l, a sztiks6ges teend6kr6l koordiniici6s 6rtekezletet
tartanak legal6bb havi egy alkalommal.
10.2 Onkormrinyzat ellen6rz6si joga
Az Onkorm6nyzat jogosult - illetve jogszabiilyban meghat6rozott esetekben kdteles - a
Kiizszolgilltat6 Szerzcid6sben villalt kotelezetts6gei teljesit6s6t sajrit maga vagy

- ellencirizni. Az ellencirz6s k<ilts6ge az 0nkorm6nyzatot terheli.
Kdzszolgiiltat6 kiiteles az ellendrz6s sor6n az Onkormrinyzat k6pvisekiivel - ide6rtve az
Onkormtinyzat illtal megbizott szak6rt<iket is - egyiittmtik6dni, sz6muka minden az
ellenSrz6s elv6.gz6s1hez 6sszeriien sziiks6ges trimogatrist megadni igy kiil<indsen, de nem
szakbrt6 bevon6s6val

kizrlr6lagosan: sziimviteli nyilv6ntartrlsaiba betekint6st engedni, valamint a
KdzszolgSltat6si Tev6kenys6g6re, illetve egy6bk6nt gazdrilkod6s6ra vonatkoz6 minden
rendelkez6sre rill6 vagy 6sszerii er6feszit6ssel kinyerhet6 adatot 6s inform6ci6t megadni.
Szerzbdo Felek megiillapodnak abban, hogy helyszini ellen6rz6sre nem kiz6r6lag

ti

a,

el6zetesen egyeztetett id6pontban keriilhet sor azzal, hogy a helyszini ellen6rz6s az
indokolt 6s sziiks6ges m6rt6ket meghalad6an nem zivarhatja a Kdzszolgilltat6si

Tev6kenys6g KozszolgAltgt6 6ltali ellatrisrit. Az ellen6rz6i tapasztalatai-r6l l0
munkanapon beltil az dnkormrinyzat irdsban t6j6koztatja a Kizszolg6ltat6t. A
k<izszolgiiltat6 jogosult az ellen6rz6s megrillapitrisairol l0 munkanapon beliii6szrev6telt
tenni.

10. ELfGEDETTSfCVIZSCALAT
10.1 El6gedetts6g felm6r6s
K6zszolgrilrat6 6vente egy alkalommal kdteles felm6m i azt, hogy Ugyfelei milyen
m6rt6kben el6gedettek az iltala a Krizszolgrlltatiisi rev6kenys6g koiiben nyujtott
szolgiiltatdsokkal.
Kiizszolgdltat6 az elk6sztlt felm6r6st k6sedelem n6lkiil, de legk6s6bb a t6rgy6vet kiivet6
6vjunius 30. napj6ig k6teles az 6nkorminyzatnak 6tadni.

10.2 Int6zked6si terv
K6zszolg6ltat6 a felm6r6s a-z OnkormilLnyzatnak t6rten6 dtad6s6val egyidejiileg
int6zked6si tervet is ittadhat az Onkormiinyzatnak arra vonatkoz6an, hogy milyen m6don

kivrinja Ugyfelei el6gedetts6g6t n<jvelni.
Kozszolg6ltat6 az Onkormiinyzat konkr6t tev6kenys6gre ir6nyul6 felsz6litris6t krivet6 30
napon belil k6teles az Ugyf6l el6gedetts6g n<ivel6s6re int6zkeddsi tervet k6sziteni, s azt
az onkormhnyzatnak halad6ktalanul megktildeni, ha a felmer6s az ,ijgyfel el6gedetts6g
alacsony szind6t mutatja ki.

10.3 Onkorm6nyzat 6szrev6telei
Az Onkormiinyzat jogosult az int6zkeddsei tervvel kapcsolatban 6szrev6teleket tenni 6s
Krizszolg6ltat6 kdteles az int6zked6si tervre vonatkoz6an az Onkorm inyzat hhal tett
6szrev6teleket figyelembe venni vagy azok figyelmen kiviil hagyris6t 6rdemben
megindokolni.

10.4 Ugyf6l tij6koztatrls, panaszkezel6s

A Kozszolgrlltat6 koteles h6tkciznap munkaid<iben a telefonon, faxon, e-mailen t6rt6n6
kapcsolattart6st biztositani. A Kdzszolg6ltat6 a vonatkoz6 szolgriltatiisok feltiintet6s6vel
kdteles az Ugyfeleket hirdetm6ny ridan
trij6koztatni.

Az Ugyfetek a

-

illetve m6s helyben szokiisos m6don

-

Ktizszolgiiltatrisi Tev6kenys6g ellit6s6vat kapcsolatos panaszaikkal,
6szrev6teleikkel a Kcizszolgiltat6 i.igyf6lszolgrilat6hoz fordulhatnak. A be6rkezett
panaszokat K<izszolgiiltat6 nyilv6ntartrisba veszi. Krizszolg6ltat6 kdteles a panaszok,
6.szrev6telek kivizsg6kis6t, az orvosliisukhoz sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6t 6s az
Ugyfelek trij6koztat6sdt 6sszeriien lehets6ges legnividebb id6n beliil elv6gezni.
Abb.an az esetben, ha az ugyfll az Onkormiinyzathoz fordul bejelent6ssel, panasszal, rigy
az 5nkorminyzat k<iteles errril a KtizszotgattatOt k6sedelem n6lkfll i6l6koztatni, 6s
egyidejtileg a bejelent6st, illetve a panaszt a Krizszolgdltat6nak kivizsgril5sra, illetve
tov6bbi int6zked6sre toviibbitani. Az igy iitadott bejelent6seket, illetve panaszokat a
Ktizszolgiltat6 k<iteles Esszerii id6n beliil kivizsgilni, 6s a sziiks6ges int6zked6seket
megtenni, valamint mindezekr6l az Onkorm inyzatot egyidejrileg t6j6koztatni.
A panaszok, bejelent6sek alapjrin 6nkormii,nyzat jogosult K6zszolg6ltat6 iigyfeltrij6koaatrlsa, feladatelliitrisa vonatkoziis6ban 6szrev6teleket tenni, illetve a
jogszabiilyokban biztositott jogaival 6lni.
IJ

0, o
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1.

KOZSZOLGALTAT6 KOTELEZETTSEGVALLALASAI

l1.l

Jogszab6lyoknak val6 megfelel6s
K<izszolg6ltat6 k<iteles megfelelni a ril vonatkoz6 jogszabrllyoknak, kiil<in6sen az olyan
rendelkez6seknek, amelyek eset6ben a megfelel6s hirinya vesz6lyezteti a Kdzszolgiiltat6si
Kdtelezettseg telj esitds6t.

11.2 Enged6lyek
K<izszolgiiltat6 k<iteles minden olyan engeddlyt megszerezni, fenntartani 6s minden
l6nyeges tekintetben megfelelni az ilyen enged6ly felt6teleinek, amety jogszabily el<iir6sa
alapjin a Kdzszolg6ltatrisi Tev6kenys6g folyatris6hoz sziiks6ges.

11.3 Tev6kenys6gek etkiiliinit6se
Kdzszolgaltat6 kciteles sziimviteli nyilv6ntartiisaiban 6s az 6ves besz6mol6 rtszlt k6pez6
kieg6szitci mell6kletben a Szerz6d6s 5.1 pontjriban irt Kozszolgirltatiisi Tev6kenys6glt 6s
Egy6b Tev6kenys6geit, valamint azok finanszirozdsdt (kereizt-finansziroz6s tilalma)
elkiil<initetten kezelni.

11.4 Miikiid6si hat6konysig
KrizszolgriLltat6 kdteles gazd6lkodrlsrit a t6[e elv6rhat6 gondossriggal,
krilts6ghat6konysigot szem el6tt tartva folytatni, kiiloniisen:

a

(a) Krizszolgdltat6 nem folytathat risszess6g6ben vesztes6ges Egy6b Tev6kenys6geket;
(b) Kcizszolgdltat6 Egy6b tev6kenysege nern vesz6lyeztettreti a rrizszotlattatasi

(c)

Tev6kenys6g6t, ugyanakkor Krizszolgiiltat6 t6rekszik a rendelkez6s6re 6ll6 slzem6lvi
6llomriny 6s eszk<izdk min6l teljesebb hat6kony kihasznril6siira: 6s
K<izszolgriltat6 egyes k<izszolgriltat6si feladatok elkitrisrinril a jelen Szerzcides g.l

pontj6ban (Kdzremilkad1 iginybevdtele) meghatdrozott szempontok alapj6n
m6rlegelni k<iteles, hogy az adott feladatot sajrit maga vagy fcizremtitOaO6yig6nybev6tel6vel ldssa-e el, 6s ennek arapjin hizza meg a i6nt6s6t a vonatoz6
jogszabrilyokban, valamint ajeren Szerz<id6sben foglaltak
ffiyelembe v6tel6vel.
11.5 Uzemeltet6s

6s

karbantartis

Kdzszolgriltat6 kdteles

a) a KdzszolgiiltatAsi Kdtelezetts6g teljesit6s6hez sziikseges t5rgyi eszkdz<iknek a
J6 Szakmai
Gyakorlatnak 6s a Bels6 Szabiilyzatoknak megfelel6 iizemeltet6set 6s karbantart6s6t biztositani,
tov6bb6

b) az 5.5.4, pontban meghat6rozott
gondoss:ig6val eljifu.ni.

I1.6

ingatlanok 6llagmeg6v6sa 6rdek6ben

a j6

gazda

Biztosit6s

Kdzszol giiltat6 k6teles

a) az 5.1 pontban foglalt tevdkenys6gekkel <isszefi.igg6 Biztosites6t a J6 Szakmai Gyakorlattal

risszhangban fenntartani, toviibbri

15
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b) az 5.5.4 pontokban felsorolt

ingyenesen hasznrilt dnkorm6nyzati tulajdonu ingatlanok
fel6pitm6nyeire azok 6rt6k6t ttikriSz6 vagyonbiztositiist kiitni 6s 6rt6kk,iivetci m6don fenntartani.

ll.7

I

Terhel6si tilalom
K<izszolg6ltat6 azon eszkdzeit, melyek jelen szerz6d€s teuesitesehez haszn{latosak, nem
alapithat6 olyan teher (pl. z6logjog, jelzilogtrog, 6vad6k, kdvetel6s biztosit6s6ra irrinyul6
engedm6nyez6s vagy brirmely mils szerz6d6s vagy megrlllapod6s, amelynek c6lja
valamely szem6ly kcitelezetts6geinek biztositdsa), amely a Kdzszolg6ltat6si K<itelezetts6g
teljesit6s6t vesz6lyezteti.

1.8 Tij6koztat6si kiitelezetts6g
Kdzszolgiitat6 a tudomdsszerz6st kovet6en halad6ktalanul koteles az Onkorm6nyzatot
tajikoztatd indokolt gyakorisig szerint, de legakibb 6vente egyszer a Szerz6d6s 5.1
pontjiiban szab6lyozott tev6kenys6gekkel kapcsolatban:
(a)
.. b6rmely olyan esem6nyr6l vagy kiiriilm6nyr6l, amely a Szerzrid6s 15.2 pontja
(Onkormdnyzat rendkiv li .felmondasi joga) 6rtelm6ben megalapithatja az
Onkorm6nyzat azonnali hatiilyi felmondrisi jog6t;
(b)
birmely l6nyeges biztosit6si esem6nyr<il;
(c)
b5rmely a Kozszolgriltat6 ellen folyamatban l6v6 l6nyeges bir6s6gi,
vrilasztottbir6sdgi vagy kozigazgatrisi elj6riis r6szleteir6l;
(d) brirmely a Kdzszolgiitat6val szemben k<imyezetv6delmi jogszabrily alapj6n
tamasztott l6nyeges k,iivetel6s r6szleteirSl;
(e) b6rmely olyan egy6b esem6nyr6l vagy ktirtilm6nyr6l, amely veszllyezteti a
K<izszolgdltat6si K<itelezetts6g teljesit6s6t;
(0
minden olyan jogszabiiLlyv6ltoz6sr6l, amely a Szerz6d6s m6dosit6siit teszi

A

sziiks6gess6.
I 1.8 (0 pontban foglalt t6j6koztatesi kiitelezetts6g teljesit6s6t k6vetSen Kiizszolg6ltat6

k6sedelem n6lkiil k<lteles

az

dnkorm6nyzatnak atadni

a

Szerz6d6s m6dositris6ra

vonatkoz6 javaslat6t.

I

1.9 Iratmegtirz6si kiitelezetts6g
Kdzszolgiiltat6 minden a Kompenz6ci6 sz6mit6shoz kapcsol6d6 iratot a Kompenz6ci6
odait6l6s6t k<ivet6 8 6vig kotetes meg6rizni 6s az 0nkorm6nyzat llyen ir6nyri felhiv6sa
eset6n kdteles azokat bemutatni.

ll.l0Nyilv6ntartisi kiitelezetts69
A Kdzszolgiiltat6
I 1.1

a 7.8 pontban rcigzitettek szerint kdteles

lElszimol6si kiitelezetts69
A Kcizszolg6ltat6 a 7.8 pontban r6gzitettek szerint

eljiimi.

k<iteles eljrimi.

l l.l2 Kiirnyezetv6delmi szempontok figyelembe v6tele
A K<izszolgriltat6 jelen Szerz6d6s teljesit6se sor6n a term6szetes 6s 6pitett kcirnyezet
v6delme 6rdek6ben, a K<izszolgiiltat6si Tev6kenys6g ell6tesanak vesz6lyeztet6se n6lktil
arra t<irekszik, hogy a rendelkez6sre 6116 - a k6myezet iillapot6ra 6rt6kelhet6 befolyrissal
rendelkezii - er6forriisait optim6lisan hasznositsa (ide6rtve kiildn<isen az energia- 6s
anyagtakar6kos miiktid6st), hogy ez6ltal maga is tev6kenyen hozzitjitruljon a k6myezet
5llapot6nak meg6v6silhoz 6s fenntarthat6 fejkid6shez.

0,-^
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12. dNxonlrAr,{yzAT JocAr os x6rtr,nzrtrsf,cvAllalAsar
12.1 Egyiittmiikiid6si kiitelezetts6g
Az Onkorm6nyzat kdteles a Szerzrid6sben Kiizszolg6ltat6 riltal vrillalt kdtelezets6gek
teljesit6se 6rdek6ben Kdzszolgiltat6val egyiittmiik<idni, igy kiil6n<isen minden olyai a
rendelkez6s6re rill6 inform6ci6t K<izszolg6ltat6nak 6tadni, amely a kdtelezetts6gek
teljesit6s6t el6segiti.

12.2

Fize_t6si kiitelezetts6g

Az Onkormrinyzat vrillalja a Szerz6d6s 5.1 pontjriban rlszletezeff K<izszolgdltatrls k<ir6be
tartoz6 tev6kenys6gek hat6kony 6s folyamatos ellit6sa 6rdek6ben, hogy fizet6si
kdtelezetts6geit Kdzszolgriltat6 fel6 hatririddben teljesiti.

12.3 Kirfeleldss6g
Az Onkormrinyzat koteles

a megfelel<i fedezet biztosit6sinak hi6nyrib6l, 6s/vagy a feladat

megrendel6s6nek, elhalasztrisrinak felr6hat6 okb6l bek<ivetkezo, azzal ok okozati
6sszefugg6sben rill6 k6rok eseten a Kdzszolg6ltat6nak azt megt6riteni, illetve harmadik
szem6lyek fel6 azokdrt helytrillni, 6s
K<izszolgiiltat6t brirmely hiitriinyos
jogkdvetkezrn6nyek al6l mentesiteni. E pont 6rtelm6ben megt6rit6si ig6nynek min6siil a
biztositrissal nem fedezett <inr6sz, 6s az esem6nyeknek felr6hat6 biztosit6si dijn6vekm6ny

a

is.

13.

VIS MAIOR

13.1 Vis Maior Esem6nyek
vis Maior Esem6nynek minrisiil brirmely olyan el6re nem liithat6 esem6ny, amely
b6rmely F6len kiviil 6116 okb6l meriil fel 6s az 6rintett F6tt6l elv6rhat6 gondossiggal sem
kertilhetri el, illetve hirithat6 el, ide6rtve kiil<indsen, de nem kizir6lalisan a
krivetkez6ket:
hriboru,hriboruscselekm6nyek, inv6zi6,polg6rhriboru;
felkel6s, forradalom, LiLzad6s, zendiil6s, zavarg6s, terrorcselekm6ny;
rillamositds, kisaj6titrisvagyrekvirrikis;
term6szetikatasztr6fal
radioaktiv szennyez6s vagy sug6rz6s;
orsz6gos vagy iparrlgi munkabesziintet6s, szabot6zs, embarg6, importkorftitozds,
energiahi6ny vagy korl6toz6s, j6rvriny vagy karant6n;
olyan munkaer6- vagy anyaghirrny, amelyet vis Maior Esem6nynek mindsiil6
kdriilmdnyek id6znek el6.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(0
(g)

13.2 T itj6koztatisi ktitelezetts6g
Ha Vis Maior Esem6ny bekdvetkez6se akad,\lyozza vagy k6slelteti valamely Felet a
Szerz6d6sben v6llalt k<itelezetts6gei teljesites6ben, akkor az 6rintett F6l k'6teles az
6sszeriien lehets6ges legr<ividebb id6n beliil trij6koztatni a mdsik Felet az ilyen esem6ny
be6lltir6l, annak jelleg6r6l 6s az adott F6l Szerzdd6s szerinti k<itelezetts6gei teljesit6s6re
v:irhat6an gyakorolt hatrisiir6l.

13.3 Vis Maior jogkiivetkezm6nyei
A Szerz6d6s 13.2 pontja (Tdjdkoztatdsi kdtelezettsig) szerinti trij6koztatrisi k<itelezetts6g6t
teljesitci, Vis Maior Esem6ny rittal 6rintett F6l:

Q-u

(a)

mentesiil a Szerztid6sben viillalt kotelezetts6gei teljesit6se, illetve hatdrid6ben
tdrt6n6 teljesitese al6l olyan m6rt6kben, amilyen m6rt6kben azok teljesit6s6t az adott
vis Maior Esem6ny akadilyozza vagy k6slelteti 6s mindaddig, amig az adott vis
Maior Esem6ny fenn6ll;
(b) kdteles minden tcile telhet6 6sszerii int6zked6st megtenni annak 6rdek6ben, hogy a
Vis Maior Esem6nynek a Szerzcid6s szerinti kritelezetts6gei teljesit6s6re gyakorolt
hatdsrit enyhitse 6s a Szerz<id6sben v6llalt egy6b, a vis Maior Esem6ny iitul n".
6rintett kdtelezettsegeit teljesitse;

(c)

kiiteles

a miisik Felet a Vis Maior

Esem6ny megsziin6s6r6l halad6ktalanul
6rtesiteni 6s a Szerz6d6sben v6llalt k6telezetts6geit [jra folyamatosan teljesiteni.

13.4 Lehetetleniil6s
Amennyiben a Vis Maior Esem6ny 90 napon keresztiil folyamatosan fennill 6s a
Szerzodf Felek a Szerz6d6sben vritlalt k<itelezetts6geik teljesit6s6re annak ellen6re sem
k6pesek, hogy minden t6liik telhetdt megtettek a vis Maior Esem6ny k<ivetkezm6nyeinek
elhiiritrisdra, a Szerz6d6 Felek jogosultak k6zosen megri[apitani a Szerz6d6s
lehetetleni.il6s6t.

14.

SZERZ6DES ID6BELI HATALYA ns

nr6oosirAsl

I4.1 Hatilyba

l6p6s
Szerz6d6s a Hatrllyba L6p6s Napjrin, 2019. janurir l. napj6n l6p hat6lyba. A
szerz6d6s
hatilyba l6p6s6vel Szerz6dci Felek k<izott kor6bban l6trejtiti-valamennyi a.1"ten Szerz6d6s
trirgyrit 6rint6 szerzrid6s hat6ly6t veszti.

A

14.2 A Szerz6d6s id6tartama
A Szerzriddst a Szerziid6 Felek hatiiLrozott id6tartamra, 2023. december 31. napjriig
hozzirk l6tre. A Szerz6d6s a Lejrirat Napjrin
- a r7.2 pont (Bizarmas inyormaciayl
kiv6tel6vel . megszfinik.
14.3 Meghosszabbit6s

A Lejrirat Napj6t legal6bb._12 h6nappal megel6zcien b6rmely F6r jogosurt amennyiben
arra a hatilyos jogszab6lyok lehet6s6get adnak a Szerz6d6i meghosszabbitiisrit
kezdem6nyezni, 6s ezze_r egyidejiileg
- sziiks6g szerint - m6dosii6 javaslatokat
elciterjeszteni. Ilyen kezdem6nyez6s eset6n a Szerz6di5 Felek k<itelesek J
Szerz6d6s

meghosszabbitris1116l j6hiszemii trirgyaliisokat

folytatni.

14.4 M6dositds
A Szerzdd6s kizarllag a Szerz6d6 Felek kiizris megegyez6s6vel, iriisban m6dosithat6.
Ha jogszabrilyvdltozris miatt a Szerz6d6s valamely rendelkez6s6nek vagy
rendelkez6seinek m6dositrisa v6lik szi.iks6gess6, akkor a Szerz6d6 Felek
k6telesek arr6l
k6sedelem ndlkiil trirgyaLisokat kezdeni.
Ha a Szerz6d6s futamideje alatt olyan, a Szerzdd6s megkdtesekor az adott F6l
ilLltal el<ire
nem Lithat6, l6nyeges 6s tart6s v6ltozris k<ivetkezik bi valamely F6l k<iriilm6nyeiben,
amely kdriilm6ny az adott F6l jogos 6rdekeit jelent6sen s6rti, akkor az 6rintett
16l
kezdem6nyez6s6re a Szerz6d6 Ferek kdtelesek a Szerz6d6s m6dositiisa
v6geft a
Szerz6d6s 6rintett r6sz6t ujra t6rgyalni. Nem hivatkozhat a Szerz6d6s e rendelkeTes6re
azon F6l, amely az adott l6nyeges kdrtilm6nybeli vdltoz6st bizonyithat6an k<izvetlen
vagy kdzvetett m6don - maga id6ae el6.

0M,

14.5 P6nznem vriltozisa
Amint Magyarorsz6g csatlakozik az Eur6pai Gazdas6gi 6s MonetrlLris Uni6 harmadik
szakaszihoz 6s ttirv6nyes fizet6eszk<iznek a forint devizanem helyett az eur6 devizanem
keriil bevezet6sre, a v6ltoz6s kezel6se t6rgy6ban a jiiv6ben .r"il"g.."n megalkotand6
jogszabrily rendelkez6sei szerint a Szerz6d6s automatikusan m6dosul va[y,
ha azt
-fo.irt.6t
brirmely F6l k6ri, a Szerz6d6st a SzerziSdo Felek m6dositjrik, igy kiil6n6sen-u
eur6ra tiirt6n6 6tt6r6sben meg6llapodnak.
Az ezzel kapcsolatban esetleg felmeriil6 n6zetelt6r6seiket a Szerz6d6 Felek a mindenkor

hatilyos jogszab6lyi rendelkez6sekkel dsszhangban, trirgyalls irtjrin rendezik. Az eur6ra
t6rt6n6 etv.iltes nem eredm6ny ezi a szerz6d6s megsziin6s6t 6s a Szerz6d6sben
szab6lyozott kdtelezetts6gek az rij p6nznemben maradnak fenn.

15.

SZERZ6DT,SMEGSZTJNTETf,SE

15.1 Megsziintet6s
szerzbdd Felek

a Szerz6d6st k<iziis megegyez6ssel, ir6sban brirmery id6pontban
jogosultak megsztintetni.
Tekintettel annak hat6rozott id6tartamrira,
Szerzdd6s bdrmely F6l egyoldalir
nyilatkozatrlval kizir6lag a Szerz6d6sben meghatdrozott rendkiviili eseiekben
sziilitethet6

a

meg.

15.2 Onkorminyzat rendkiviili felmond6si joga
lz Onkormilnyzat a Szerz6d6st krzzrlrag

az al6bbi esetekben jogosult a

Kdzszo196ltat6hoz cirnzett egyoldahi nyilatkozattal azonnali hatrillyal
."g.rtiit"ini,
K<izszolgiiltat6 a Kompenziici6t nem a jelen Szerzrid6st"n ."gi1ut6roroti
hasznilja fel;
"erru
K<izszolgiiltat6 a Szerzrid6sben vrillalt b6rmely l6nyeges k6telezetts6g6t
nem
teljesiti, 6s e mulasztdsdt az 6nkorm6nyzat felsz6iitasdtal "szrimitott
:o
u"ru
nem orvosolja;

(a)
(b)

nffi

(c)

Kdzszolgdltat6 k6relmet nyrijt be cs6d-, felsz6molisi vagy v6gelszriLrnol6si
elj6r6s
inditiisdra 6nmaga ellen; valamint
harmadik szem6ly_ k6relmet nyrijt be a K<izszolg6ltat6 ellen cs6d-,
felsz6molasi
vagy c6gtrirl6si eljrlrris inditrisrira 6s a k6relemnek az illet6kes bir6sag
he'ly ad,
kiv6ve, ha igazolja az elj6rris megsziintet6s6t.

(d)

15.3 Kiizszolg6ltat6 rendkiviili felmond6si joga
A Kdzszolgiiltat6 a Szerz6d6st kiz6r6rag abban az esetben jogosurt az onkorm6nvzathoz
cimzett egyoldahi ny atkozattal aronnuli hatdllyar megsztintJtni, r,"
o"t"..i"rr"
Szerz6d6sben vdrlalt fizet6si k6telezetts6g6t annak esed6kes.eg"to.
", n". i"tjoiii oty"
m6don, hogy az a Kozszorg6ltatdsi K<itelezetts6g teljesit6sEt ellehetetleniti,
6s a
mulasztdsat az Onkorm:inyzat a K<izszolgriltato felszilitasrit k<ivet6
30 nupo, i"ii1 n",,
orvosolja.

Tetintettel a Ktizszolgdltatisok folyamatos fenntartisrlhoz fliz6d6 trirsadalmi
6rdekekre, a
Kdzszolgiltat6 kritelezetts6get villal arra, hogy rendkivtili felmond6si:og"
gv"toaa.at
k6vet6en j6hiszemii t6rgyaldsokat folytat az bnko rm nyzattal u.ru
togv
mely minimrilisan el6gs6ges Ktizszolg6ltatiisok nyujtris6i v6llalja 6s milyen
"oruitoToun,
f"fiei"f"1.t."r
?.zon id6szakban, amely 6sszeriien elegend6 idot lmaximum 30 nap) iiii"rt
Onkorm6nyzat sz m6ra a megsziint Szerz6d6s helyettesit6s6re.
^.

0w

r6. BnrpsirfsBx
16.1 irisbelis6g

A

Szerz6d6ssel iisszefiiggri minden 6rtesit6st vagy m6s kiizl6st iriisban, magyar nyelven

kell megtenni, 6s szem6lyes k6zbesit6ssel, t6rtivev6nyes lev6l vagy telefax ritjen iehet a
cimzetthez tovribbitani.
Szerz6d6 Felek kifejezett elt6rd megrlllapodiisa hiriny6ban a Szerz6d6sben
j6v6hagy6s vagy meg6llapod6s csak ir6sban 6rv6nyes.

16.2 Kapcsolattartis
A kapcsolattart6k szem6ly6t

el6i( brrmely

a SzerzSd6s 5. szrimri mell6klete tartalmazza.

16.3 Viltoz6sok bejelent6se
Brirmely F6l megviiltoztathatja kapcsolattart6 cim6t a m6sik F6lnek Kild6tt 6rtesitessel. A
kapcsolaftart6 cim megviiltoz6sa az 6rtesit6stSl sza,rnitott 5 munkanap elteltevel v6lik
hat6[yoss6.

16.4 K6zbesft6s
A Szerz6d6ssel <isszefiiggd brirmely 6rtesit6s vagy mris kozl6.s az al6bbi id6pontban v6lik
hatiil yo

(a)

ss ii:
szem6lyes k6zbesit6s eset6n a k6zbesit6s id6pontjrlban (amely a k6zbesit6st elismer6
6tv6teli elismerv6nyen szerepel);

(b) t6rtivevenyes lev6l ritjrin t6rt6n5 tov6bbitiis eset6n a meg6rkez6s

(c)

id6pontjriban
(amikor a cimzett a t6rtivev6nyt al6irta); 6s
telefax ritjriLn t6rt6n6 tovdbbitiis eset6n, amikor azt feladtak, felt6ve, hogy a
megszakitatlan toviibbitilst a kiild6 g6p meger6siti azzal, hogy ha a cimzett azt nem
olvashat6 form:iban kapja k6zhez, k<iteles a telefaxiizenet kiilddj6t (ha az
azonosithat6) err6l halad6ktalanul 6rtesiteni.

Ha valamely F6l

kapcsolattartis c6lj6b6l valamely szervezeti egys6get vagy
tiszts6gvisekit jel<il meg, az e F6l sz mfua kiildott kdzl6i csak a szervezeti egysdg
vagy
tiszts6gvisel6 pontos megjel<il6se eset6n hat6lyos.
Az olyan 6rtesit6st vagy m6s kdzl6st, amely a cimzetthez a munkaid6 ertelt6vel vagy nem
munkanapon 6rkezik, ugy kell tekinteni, mintha a kiivetkez6 munkanapon 6rkezett"volna.

17.

VEGYESRENDELKEZfSEK

17.1 Engedm6nyez6s, 6truh6z6s
A Szerz6d6s 7 .7 pontjitban irt eset kiv6tel6vel egyik F6l sem jogosult a m6sik F6l el6zetes
irbsbeli hozza1firul[sa n6lkiil a Szerz6d6sb6l ered6 jogait- engedm6nyezni vagy a
Szerzrid6sb6l ered6 jogait 6s k6telezetts6geit 6truhezni.
17.2 Bizalmas informrlci6k
Szerz6d6 Felek tudomisul veszik 6s magukra n6zve k<itelez6nek ismerik el
a
nyilv6nossSg biztosit6s6ra vonatkoz6 jogszabrilyokat 6s lehet6v6 teszik azok
6rv6nyesiil6s6t.

A Szerz6d6 Felek a fentiek figyelembev6teldvel meg6llapodnak abban, hogy jogszabrily

kifejezetten elt6rci rendelkez6se hi6nyiiban a Szerz6d6s megkdt6se es iery"iitese-sor,im
a
tudomiisukra jutott minden olyan inform6ci6t bizalmasan fognak kezelni 6s kiz6r6lag
a
m6sik F6l el6zetes irasbeli hozz6j6ruliisrival fognak harmadik szem6ly tudomrisrira hozni,

[)v^

amely a nyilv6nossrig szam6r^ nem hozz6f6rhet6. Amennyiben valamely F6l jogszab6ly
erej6n6l fogva valamely hat6s6g vagy m6s szem6ly sz6m6ra bizalmas informeciokat
k6teles 6tadni, rigy k<iteles en6l a m6sik Felet halad6ktalanul 6rtesiteni.
A jelen rendelkez6s a Szerz6d6s brirmely okb6l t6rt6n6 megszfin6s6t kcivetden is
alkalmazand6.

17.3 Teljes kiini megr{llapodr{s
A Szerz6d6s teljes k6riien tartalmazz a Szerzldo Felek ktizdtt a Szerz6d6s t6rgya
tekintet6ben l6trejiitt megrillapodrist 6s hat6lytalanit minden a Szerz6d6s trirgy6val
kapcsolatos el6zetes sz6beli vagy ir6sbeli megdllapod6st, illetve egyoldali nyilatko)atot.
17.4 R6szleges 6rv6nytelens6g
A Szerz6d6s valamely rendelkezds6nek jogszabrilyba i.itk6z6se, 6rv6n1'telenn6 vagy
kik6nyszerithetetlenn6 viil6sa nem 6rinti a Szerz6d6s brirmely egy6b rendelkez6s6nek

hatilyit.

17.5 Jogorvoslat

6s

jogr6l

va16

lemondis

A Szerz<id6s vagy jogszab6ly alapj6n fennrilr6 b6rmely jog vagy jogorvoslati rehet6s6g
gyakorkis6nak elmulasztiisa vagy k6sedelme nem min6iiit
iiyen jogr6l t<irt6n6
lemond6snak, tov6bb6 brirmely jog vagy jogorvoslat egyszeri ,agy ,6.zl"gei
gyakorldsa
nem akadiiyozza ugyanazon vagy brirmely mris jog vagy jogorvosiat jov6"benivagy
mas
m6don tcirt6n6 gyakorliisrit.

L-

17.6 P6ld6nyok

A.

szerz<id6s magyar.nyelven_ k6sziirt 6s 6 p6ld6nyban keriilt ar6iriisra, amelyek
mindegyik6nek ugyanolyan joghat6lya van, mintha a izerz6d6 Felek egyetlen
okiratot
irlak volna al6.

17.7 Vit6s iigyek rendez6se
Szerz6d6 Felek meg:illapodnak abban, hogy a Szerz6d6sb6r eredri vagy
azzar <isszeliiggri
bdrmely n6zetelt6r6st, vitiit megkis6relnek tri,rgyaliisos riton rendezni.

Amennyiben a szen6d6 Felek a Szerz6d6sb<il ered<i vagy azzar tisszefiiggd
birmely
n6zetelt6r6st, vit6t nem tudjrik t6rgyakisos riton, legk6s6bb a vita felmeriil6ji
kdvet6 60
napon beliil rendezni, rigy bir6s6ghoz fordulnak, kikdtve
- ktikinds hatriskdri
szabiilyokt6l fiigg6en - a p6csi Jririisbir6srig, iltetve 6rt6khatert6l fiigg6en p6csi
a

T6rv6nysz6k kizrir6lagos illet6kess6g6t.

17.8 Irinyad6 jog

A

Szerz6d6sre, varamint az azzar kapcsolatos jognyilatkozatokra 6s egy6b
kcizr6seke a
magyar jog az irinyadl. A Szerzdd6sben nem szabiilyozott kerd6iekben
a porg6ri
Ttirv6nyk<inyvr6l sz6l6 t6rv6ny, valamint a Kbt. rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

18.

A SZERZ6Df,S MELLEKLETEI
A SzerzSd6s elviilaszthatatlan 16sz6t k6pezik az al bbi mell6kletek:

l. sz. Mell6klet
2. sz. Mell6klet
3. sz. Mell6klet
4. sz. Mell6klet
5. sz. Mell6klet

a\
\l[(

6ves kdzszolg6ltat6si feladatterv/Szolg6ltat6si Leir6s
Kompenz6ci6 sz6mit6si m6dszere
Alul-vagy tulkompenz6ci6 sziimitdsi m6dszere
Jelent6sek mintiija
Kapcsolattart6k
)I

szerzldo Felekjelen Szerz6d6st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvas6s 6s egyez|
6rtelmez6s utdn j6vahagy6l ag iqil< al6.
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Jelen szerztid6st P6cs Megyei Jog[ vriros Onkormiinyzat6nak a K<izgyril6se a l3g/201g.
(V. 17.) sz hatrirozatdval fogadta el.

Jelen szerz6d6s 1. sz. m6dositiisiit P6cs Megyei Jogri Viiros OnkormriLnyzatrinak a
Kdzgyiil6se a 3 12019. (1. 24.) sz. hatbrozatdval l6vihagyta.
Jelen szerz6d6s 2. sz. m6dositiis6t P6cs Megyei Jogu Viiros 6nkorm6 nyzatanak a
K<izgyrildse a 1361 2019. (Y .23.) sz. hatarozatiwal j6viihagyta.
Jelen szerz6d6s 3. sz. m6dositdsrit P6cs Megyei Jogi Viiros Onkormri nyzatitnak a
Ktizgyiil6se a3Ol 2020. (II. 18.) sz. hatdrozatival jov6!4yta.
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2020 tt,tiRt 0 /-,

p6nziigyi ellenj egyz6s

jegyzLi ellenjegyz€s
2020 f,liRl 0 /..
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l.

sz.

Mell6klet

Eves kdzszolgiiltatiisi feladatterv/Szolgiiltatrisi Leir6s

2-l

a

a

2. sz. Mell,lklet

KO M P E NZi C16 S ZiM i T.,iS I M 6DS Z E RE
F o ga I o m- me gha tdr oz as ok

A melldkletben szereplf fogalmak az aldbbi jelentdssel birnak:

Kdzszolgiltatdsi revikenysdg Bevdtele: a szerzddds 5.1 pontja szerinti tevdkenysdgekb1l
szdrmaz6 - Ugyfelek altal megfizetett - dlj- ds egtib (dr)bevitelek is kdltsigtirit1sek
Kdzszolgdltatasi Tevdkenysdg Kdltsdge: a szerzddis 5.1 pontja szerinti tevdkenysdgekkel
kapcso latosan fe I merlil6 kalts i gek os sze ssti ge.
Befektetdsi/Beruhdzdsi Kdltsdg: a szerzddds 5.1 pontja szerinti tevikenys\gek elldtdsdhoz
sz ksiges immaterialis javak .is tdrgyi eszkdzi)k szdmviteli szabdlyok szerinti tdrgyivi
bekerill4si k6ltsige (eglfeljebb Ecs ds nem a beruhdzds bekeriildsi irtdke)

Tdrgdvi El6irdnyzott Kompenzdci1: A Kdzszolgdltatdsi tevdkenysig valamennyi Mltsigdnek
azon dsszege, amely a kbzszolgdltatds bevdteldbdl nem tir l meg (k,zszolgdltatasi bevitelknltsig)
Esszerii Nyeresdg: Nem

ker l felszdmitdsra.

A Kompenzdci6 mirtdkdnek meghatdrozdsa az aldbbi szdmitasi m6dszer szerint tdrtinik:
+ Kdzszolgdltatdsi Tevikenysdg B evitele
- Kdzszo lgdltatds i Tevikenys dg Ki)ltsige
- B.efekte tis i/B eruhdzdsi Kdlts 69
- Esszer Nyeresig (nem kenil felszdmitdsra)
= Kompenzdci6
Amennyiben a fenti szdmitas eredminykeppen meghatdrozott Kompenzdci6 \sszege pozitiv
el6jelfr, akkor megtdritdsre nincs sziiksig.
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3. sz. Melldklet

ALaL-vAGy rtLKoMpENZicfi

sziairist ahoszono

F o galom-meghatdrozas o k
A mellikletben szerepl6 fogalmak az aldbbi jetentdssel birnak:

Kdzszolgdltatdsi revikenysdg Bevitele: a szerz1dds 5.1 pontja szerinti tevdkenysdgekb1l
szdrmaz6 - ilgfelek dltal megfizetett - dij- 6s egtdb (dr)bevdielek is k6lts\gtiritisek
Kdzszolgdltatdsi revikenysig K1ltsige: a szerz1dds 5.1 pontja szerinti tevikenysigekkel
kapc s o I at o s an fe I m e r I I 6 kalt s 6 ge k 6s s zes s ige.
Befelaetdsi/Beruhdzdsi Kdltsdg: a Szerzddds 5.1 pontja szerinti tevdkenysdgek eltdtasdhoz
lziiksiges immaterialis javak , ds tdrgti eszk6z6k szdmviteli szabdlyoL ierinri firgt\vi
bekeriildsi k\ltsige (egfeljebb Ecs ds nem a beruhazds bekeri)ldsi irtikej

Tdrgtdvi Eldirdnyzolt Kompenzdci6: A Kdzszolgdltatdsi tevikenysdg valamennyi k6ttsdgdnek
azon asszege, amely a kizszolgdkatds beviteldbdl nem tdriil meg (kizszolgdltatdsi bevdtelkdltsig)
Esszer{i Nyeresdg: nem keriil felszdmitdsra.

Az alul- vagy t lkompenzdcii mirtdkdnek meghatdrozdsa az aldbbi sztimitdsi mddszer szerint
tdrtdnik:
+ Kdzszolgdltatdsi Tevdkenysdg B evdtele
- Kdzszo lgdltatas i Tevdkenys ig Kdltsige
- B.efektetdsi/B eruhdzasi K6lts 69
- Esszerfi Nyeresdg (nem keriil.felszdmitdsra)
+ Kompenzdcii

Amennyiben a fenti szdmitas eredmdnykeppen meghatdrozort \sszeg negariv elfijelfr
,,Alulkompenzdci6" firtdnt, amennyiben pozit{v eldjelil, akkor ,,Ttilkompenz6ci6,; tiirtint.
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5. sz. Mell6klet

Kapcsolattart6k

Onkormdnyzat kapcsolattart| cime :

Cim: 7621 P6cs, Szechenyi t6r I
Telefax sz6m: 06 72 224 172
E-mail:
Kapcsolattart6k: MagayMikl6sloosadlyvezetri
Dr. Szilovicsn6 dr. Holl6sy Andrea csoportvezet6
KAzszolgaltato kapcso lattarto c ime :

Cim 7632 P6cs, Sikl6si [t

52.

Telefax sz6m: 06 72 805 333
E-mail: biokom@biokom.hu
Kapcsolattart6k: Genczlerlstv6niigyvezet6 igazgat6
Zalaynd Csereszny6s Timea iizemeltetesi
igazgat6
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