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Közszolgáltatási szerződés
mely létrejött egyrészről Körösszakái Község Önkormányzata (4136 Körösszakái, Piac tér 1,,
képviseli: Samók Gyula polgármester), mint a kötelező közszolgáltatást elrendelő (továbbiakban
Önkormányzat), másrészről a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. (4100 Berettyóújfalu, Dózsa
György u. 17-19., képviseli: Simon Péter ügyvezető igazgató), mint a közszolgáltatást ellátó
(továbbiakban Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételek mellett.
I.

Előzmények

Ezen szerződés alapját képezi az Európai Unió ISPA pénzügyi alapból, 2000/HU/l 6/P/PE/002. sz.
pályázaton támogatott beruházás keretében megvalósult Hajdú-Biliar megyei szelektív
hulladékgyűjtési és regionális hulladékgazdálkodási rendszer, valamint ezzel összefüggésben, az
érintett Önkormányzatok által kötött Konzorciumi Szerződés.
II.

A szerződés tárgya

1. A szerződő felek rögzítik, hogy 2007. szeptember hó 01. naptól a települési szilárd
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatói tevékenységet a Bihari Kft. (4100 Berettyóújfalu,
Dózsa György u. 17-19.) végzi.
2. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkonnányzat megbízza a Közszolgáltatót az 1. pontban
meghatározott naptól kezdődően 2026. december 31-ig terjedő határozott időre, hogy Körösszakái
község közigazgatási területén lássa el a települési szilárd hulladék, ezen belül a szelektív
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatói feladatokat.
3. A Közszolgáltató e tevékenységet a helyi önkormányzati rendelet alapján, az egyes ingatlanok
tulajdonosainak és használóinak javára és költségére végzi.
III.

Pénzügyi megállapodások

1. A felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellenértékét
az Önkonnányzat helyi rendeletében állapítja meg és hirdeti ki.
2. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a települési sziláid hulladékkezelési díj
meghatározása során a 2000. évi XLílL tv. 25. §-ában, illetve a 242/2000. (XII.23.) Komi.
rendeletben előírt feltételeket köteles figyelembe venni. Ennek végrehajtása érdekében a
Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységről évente részletes költségelszámolást
készíteni és azt az Önkormányzatnak minden év november 15-Íg benyújtani, a következő év
díjainak megállapítása céljából.
3. Az Önkonnányzat kötelezi magát arra, hogy a IU/2. pontban rögzítettek szerint megállapított
díjaknak megfelelően, minden esetben módosítja - a tárgyév december 31. napjáig - a vonatkozó
önkonnányzati rendeletet.
IV.

A szolgáltatás szabályai

1. A felek megállapodnak abban, hogy a lakossági települési szilárd hulladék gyűjtését és
elszállítását a Közszolgáltató köteles hetenként egy alkalommal valamennyi az önkormányzati
rendelet területi hatálya alá eső ingatlanokat érintően elvégezni.
2. A hulladék gyűjtésére csak a szabványok által előírt edényzetek használhatóak, más módon
gyűjtött hulladék elszállítására a Közszolgáltató nem köteles.

3. Amennyiben az edények tartalma veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet tartalmaz vagy a hulladék beszorult, befagyott, úgy a
Közszolgáltatónak jogában áll az edényeket (hitetlen állapotban hagyni.
V.

Közszolgáltató kötelezettségei

A szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak:
biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, a közszolgáltatást az
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi, meghatározott rendszerben, módszerrel és
gyakorisággal,
biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet,
gépeket, eszközöket, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembereket,
- biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, amennyiben valamilyen rendkívüli ok miatt
az ütemezett gyűjtést nem tudja biztosítani, úgy azt a rákövetkező munkanapon minden
esetben soron kívül pótolja,
tevékenysége során köteles a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, munka-, balesetés tűzvédelmi szabályokat megtartani,
minden év november 15-ig köteles díjkalkulációt benyújtania a jövő évi árakra vonatkozóan,
az önkormányzat által közölt műszaki tartalom figyelembe vételével.
VI.

Önkormányzat kötelezettségei

A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a szerződés időtartama alatt a közszolgáltatás
hatékony és folyamatos ellátása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy
Közszolgáltató számára a szükséges információkat (pl. a szállítást befolyásoló beruházások,
útfelújítások, stb.) rendszeresen biztosítja,
biztosítja a kijelölt Közszolgáltató részére a kizárólagos közszolgáltatási jog gyakorlását,
helyi rendeletben a lakosság részére kötelezővé teszi a települési szilárd hulladék
elszállításának igénybe vételét. E rendeletét szankciók igénybe vételével is következetesen
végrehajtatja,
a jelen szerződés hatálya alatt külső harmadik személlyel a jelen szerződés tárgyában
meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt,
minden év október 15-ig közli közszolgáltatóval a következő évre vonatkozó konkrét műszaki
tartalmat, ill. annak változását,
a Közszolgáltató díjemelési javaslatát minden év december 15-ig megtárgyalja, s arról dönt,
a jelen szerződéssel kapcsolatos, a szolgáltatást igénybe vevőket terhelő kötelezettségeket
nyilvánosságra hozza,
a közterület-felügyelet keretében törvényes eszközökkel szankcionálja a köztisztaság
megsértőit, az illegális szemét-, építési törmelék lerakását,
a Közszolgáltató részéről fennálló igazolt díjhátralék esetében intézkedik a díjhátralék adók
módjára történő behajtásáról és a behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot és a
Közszolgáltató egyéb felmerült költségeit 8 napon belül átutalja a Közszolgáltatónak.
Behajthatatlan díjhátralék esetében a behajtás eredménytelenségéről 8 napon beiül igazolást ad
a Közszolgáltatónak.
VII.

Szerződés megszűnése

1. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával azon esetben, amennyiben annak hatályát
felek közös megállapodással nem hosszabbítják meg.
2. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Közszolgáltatói szerződést - törvény szerint
legalább 6 hónap felmondási idővel bonthatja fel, ha a Közszolgáltató:
a.) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok, vagy a reá
vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy
hatóság jogerősen megái lapította

b.) a szerződésben megállapított kötelezettségét megsértette.
3. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha az önkormányzat a közszolgáltatási
szerződésben meghatározott kötelezettségét - ,a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan
megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.
VIII.

Egyéb rendelkezések

1. Adott évre vonatkozó műszaki tartalom és díjkalkuláció ezen szerződés szerves mellékletét képezi
(1. sz. melléklet).
2. Felek megállapodnak abban, hogy a jogvita esetén törekszenek annak peren kívüli rendezésére,
amelynek hiányában alávetik magukat a Berettyóújfalui Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a 2000, évi XLIII. tv és
Körösszakái Község Önkormányzata Képviselőtestületének rendelkezései az irányadóak, továbbá a
Magyar szabvány és a hatályos műszaki előírások, valamint a vonatkozó hatósági rendelkezések.

Kelt: Berettyóújfalu, 2013. november 05.

