
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés

mely létrejött egyrészről Önkormányzata

(]})??$. . 5̂?O f X O A O ^ f r | v d i ) j k .6Pr.., képviseli: . Jff.fpMyy -T̂ Moí i^íX.. polgármester), 

mint a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatást elrendelő (továbbiakban 

Önkormányzat), másrészről a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. (4100 Berettyóújfalu, Oláíi 

Zsigmond u. 1-1. sz., képviseli: Simon Péter ügyvezető igazgató, KÜJ-azonosító: 101351797, 

KTJ-azonosító: 100727912, statisztikai számjel: 13168487-3821 -113-09), mint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó (továbbiakban Közszolgáltató) között a mai 

napon az alábbi teltételek mellett.

I. A szerződés tárgya

1. A szerződő felek rögzítik, hogy 2014. jan u ár hó 01. naptól a települési hulladék 

kezelésével kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Bihari 

Hulladékgazdálkodási Kft. (4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1. sz.) látja el.

2. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót az 1. 

pontban meghatározott naptól kezdődően 2023. december hó 31, napig teijedő határozott 

időre, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén lássa el a települési hulladék, ezen 

belül a vegyes, a szelektív és a lomhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatói feladatokat.

II. Pénzügyi megállapodások

1. A Közszolgáltató e tevékenységet a helyi önkormányzati rendelet alapján, az egyes 

ingatlanok használóinak javára és költségére végzi.

2. A felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás 

ellenértékét a 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai szerint az illetékes miniszter 

rendeletben állapítja meg és hirdeti ki.



3. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató 

részére -  teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében -  családi ház 

ingatlanhasználó esetében negyedévente, egyéb ingatlanhasználó esetében havonta, 

utólag köteles megfizetni.

ITI. A szolgáltatás szabályai

1. A felek megállapodnak abban, hogy a települési 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 ürítetlen állapotban hagyni.

4. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos fenntartása 

érdekében alvállalkozót vehet igénybe.

IV. 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 

jármüvet, gépeket, eszközöket, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 

szakembereket,

elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztéseket 

és karbantartásokat,
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- biztosítja a beütemezett járatién' szerinti gyűjtést, amennyiben valamilyen rendkívüli 

ok miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja biztosítani, úgy azt a rákövetkező 

munkanapon minden esetben soron kívül pótolja és erről az érintetteket tájékoztatja,

- köteles évente egy alkalommal -  az önkormányzattal egyeztetett időpontban -  

térítésmentesen a lomtalanítást elvégezni,

tevékenysége során köteles a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, munka-, 

baleset- és tűzvédelmi szabályokat megtartani,

a közszolgáltatás ellátása alatt köteles rendelkeznie az OHÜ minősítő okirattal, 

melynek legalacsonyabb minősítési osztálya: C/L,

rendszeresen teljesíti a nyilvántartási rendszer működtetését és a közszolgáltatás 

teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást,

igénybe veszi a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott 

helyeket és létesítményeket,

- a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási 

rendszert működtet,

a fogyasztói kifogások és észrevételeket a fogyasztóvédelmi törvény előírásai szerint 

kezeli,

nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszert hoz létre és biztosítja a 

folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket.

V. . Önkormányzat kötelezettségei

A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a szerződés időtartama alatt a 

közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy

A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára a 

szükséges információkat (pb a szállítást befolyásoló beruházások, útfelújítások, stb.) 

rendszeresen biztosítja,

biztosítja a közszolgáltatással Összefüggő személyes adatokat (a természetes személy 

azonosító adatokat, valamint a lakcím),

biztosítja a kijelölt Közszolgáltató részére a kizárólagos közszolgáltatási jog 

gyakorlását,

elősegíti a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek 

közszolgáltatással történő összehangolását,



elősegíti a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való 

összehangolását,

meghatározza a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, 

szállítására, kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket,

biztosítja a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát az önkormányzati 

tulajdonban lévő létesítmények vonatkozásában.

helyi rendeletben a lakosság részére kötelezővé teszi a települési 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,

- 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.

VI. 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 hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére 

vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan 

megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította

b. ) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan 

megsértette, vagy

c. ) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az 

OHÜ által kiállított minősítő okirattal.

3. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja,
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a. ) ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 

meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és 

ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy

b. ) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett 

jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja 

meg, hogy az a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű 

teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

VII, Egyéb rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jogvita esetén törekszenek annak peren kívüli 

rendezésére, amelynek hiányában alávetik magukat a Berettyóújfalui Járási Bíróság 

kizárólagos illetékességének.

2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a 2012. évi CLXXXV. 

tv. és Önkormányzat Képviselőtestületének rendelkezései az irányadóak, továbbá a Magyar 

Szabvány és a hatályos műszaki előírások, valamint a vonatkozó hatósági rendelkezések.

Kelt: -Berettyóújfalu, 2013. december 02.


