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l.

1. Preambulum

A Szolg6ltat6 6s a a Tiszantgi Onkorm6nyzatok T6rsu16sa (Ocsdd, Cserkesz6l6, Csdpa, Szelev6ny,
Tiszainoka, Tiszasas, Nagyrdv, TiszakiiLrt, Cibal<hfaa, Tiszafdldvdr) valamint Kunszentm6rton V6ros
Onkorm6nyzata, Tiszaug Kcizs6g Onkorm6ny"ata, Mestersz6llas Krizsdg Ontormanyzata Js Mez6hdk
Kcizsdg Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: Onkcrm6nyzatok) kcizdtt 2018. jrilius 01-i hatilllyal
kdzszolgilltat6si szerz6dds (a tov6bbiakban: K0zszolg6ltat6si szerz6dds) jOn l6tre Kunszentm6rton, Tiszaug,
Mestersz6lliis, Mez6hdk, Cserkesz6l6, Tiszafdldvfu, Csdpa, Ocsrid, Szelev6ny, Cibalchlza, Nagyrdv,
Tiszainoka, Tiszakiirt, Tiszasas kdzigazgatftsi teriilet6n val6 hulladdkgazdittodari kozszolgiitatds
ell6t6s6ra.

Ugyanezen feladatoh ell6t6sSra aKlzbeszerzdsi drtesit6ben2012. november 9. napj1nKE-l6B3Bl20l2
azonosit6 sz6m alalt megjelent Kdzbeszerzlsi eljrlrris nyertes Aj6nlattev6jekdnt 2012. december 12.-6n az
Alv6llalkoz6 ds a fenti telepiildsekkel illetve aTiszazugi Onkorm6nyzatok T6rsul6s dval Szerz6d.6st
kOtdttek a hullad6kgazd6lkod6ssal kapcsolatos feladatok ellfutdsdra, valamint a Szelev6ny kiiltertilet hrsz
065/8 alatti hulladdklerak6 iizemeltetdsdre 10 6ves idltartamra.

Az Alv6llalkoz6 v|llalja, hogy jelen Szerz6ddssel cisszhangban m6dositja a fenti onkorm6nyzatokkal
illetve az Onkorm6nyzuti fatJitasrul kotdtt meg6llapoddst olf m6don ,hogy azcsak a Szelevdny kiilteriilet
hrsz 065/8 alatti hulladdklerakd uzemeltetdsdre vonatkozzon, de ne drintse a jelen szerz6d6sben
szab.Slyozni kiv6nt feladatokat, melyekre aSzolg6ltat6 kOzvetleniil szerz6dik az }rkormdnyzatokkal illetve
az Onkorm6nyzati T6rsul6ssal a Preambutum t. pontj6ban foglaltak szerint illetve kdt alv6llalkoz6i
szerz1dest a Perambulum 4. pontja szerint.

Szerzldb Felek figyelembe vdve akozbeszerz6sekr6l s26162015. dvi CXLIII. tv.9. g (t) bekezddsj)
pontj6ban meghat6tozott el6iriisokat a jelen alv6llalkoz6i szerzldlst kOtik az 1.1. pontban rlszletezett
teleptldsek ter0let6n elv6gzend6 akdzszolg6ltat6s kcirdbe tartozl hullad6kok begyrijtdsdre, elszrillit6s6ra ds
kezeldsdre az alilbbi feltdtelekkel.

2. Az Alv Sllalkoz6 ktitelezetts6gei

1. A hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. rv.-ben 6s annak vdgrehajt6si
Onkormrinyzatok vonatkoz6 helyi rendeleteiben (tov6bbiakban: renaeteO
marad6ktalanul ell6tja. Amennyiben a tcirvdnyek, egy6b j
kdvet6en megv6ltoznak, 6s ez az Alvlllakozo sz6m6r
Alv6llalkoz6 rdszdrer tcirtdnrj megtdritdsdr6l a Felek k6te
figyelemmel a 4.5. pont el6irSsaira is.
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2. V6llalja, hogy jelen szerz6d6s szerint biztositja a kdzszolgilltat6s folyamatos ds teljes koni ell6t6s6t. A
feladat ell6tiis soriin a jelen szerz6d6sben, a jelen szenldds alatrilsakor hat6lyos <inkorm6nyzati
rendeletben, valamint a vonatkoz6 jogszab6lyokban el6irt felt6teleket 6s kOtelezetts6geket teljesiti.

A feladat ell6t6s sor6n biaositja aklzszolgilltatds meghatfrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti
teljesitdsdt.

V6llalja ak6zszolg6ltat6s k0rdbe tartoz6 dsszes.vegyes hullad6k begyrijt6s6t ds elsz6llit6s6t aTiszazugi
Region6lis Hulladdkkezel6 Kdzpontba a 14 Onkorm6nyzar kdzigazgat6si tertiletdn tal6lhat6 cisszes
ingatlanhaszn6l6 vorratkoz6s6ban.

ll.

Telepiildsenkdnt dvente egy alkalommalhirzhoz menri lomtalanit6s, illetve 10 alkalommalhfnhoz
men6 zcildhullad6k begyijtdse fianu6rban kdt alkalom - tekintettel a feny6fa gyijtdsi kcitelezettsdgre -
6prilis, m6jus, .irinius, jrilius, augusztus, szeptember, okt6ber, november h6napokban egy alkalom),
tov6bb6 egdsz dvben 4 hetente a lakossiigi szelektiv hullad6k begytijtdse hdzhozmen6 gytijt6j 6rartal. A
zdldhulladdk begnijtdsdhez sz0ksdges zs6kokat -az Alv6llalkoz6 binositja tdritds- eilen6be, a
mindenkori kdzzlteIl dijon az ingatlanhasznril6k rdszdre. A szelektiv hullad6k kihelyezdse az al6bbi
m6don tdrtdnhet:

a. mrianyag hulladdk - 6tl6tsz6 mrianyag zs6kban,
b. papirhulladdk- cisszekcit<izve, kcitegelve

A begyijtcitt zctldhulladdkokat a Tiszazugi Region6lis Hulladdkkezel6 Kcizpontba, a szelektiven
begl'rijtOtt hulladdkokat a Szotnok, IJjszitszi riton l6v6 Hullad6k6hak6-, t<;mcirit6 ds v6logat6 6llom6sra
kciteles sz6llitarri. A gytijt6si napok meghatilrozdsa az Alvrillalkozo 6ltal kdszitett ds kcizzdtett dves
gyijt6si napt6rban megadottak alapjdntdrtdnik.

Gondoskodik akdzszolgilltat6s ell6t6sa sor6n gyrijtritt vegyes hullad6k 6s zdldhullad6k saj6t vagy az
igdnybe vett hulladdkkezel6 vonatkoz6 engeddlyeinek 6s jogszab6lyok szerint sztiksdges
el6kezel6sdr6l, kezel6sdr6l , t6rol6sftrol, haszrosit6s6r 6I, |rtalmatlanitilsar6I, elhelyezdsdrcil.

Biztositja a kcizszolg6ltat6s teljesitds6hez sziiks6ges mennyisdgri ds min6s6gri j6rmrivet, g6pet, eszkcizt
6s berendezdst.

Biztositja a sziiksdges lltszhmu 6s kdpzettsdgri szakembert.

Feladat ell6t6s sor6n elvdgzi a kdzszolgilltat6s folyamatos, biztons6gos ds b6vithet6 teljesit6sdhez
sziiksdges karbantart6sokat.

Letrehozza 6s mrikOdteti a kdzszolgdltat6s teljesitdsdvel 6sszefrigg6 adatszolglltatfusi rendszert, 6s
gondoskodik a rendszeres nyilv6ntart6s folyamatos vezetdsdr6l.

Az 5476 Szelev6ny 065/8 hrsz telephely6n folyamatosan, mig a 14 dnkorm6nyzat ter;d'letdn el6re
meghatdrozott helyeken 6s kdzzdtetl id6pontokban mobil inform6ci6s pontot 6s a lakosok reszdre
kdnnyen hozzdfdrhet6 tdjdkoztatilsi rendszert mrikrjdtet. Az tnformdci6s pontok mrikddtetdse sorfn
kcitelezetts6get v6llal, arra, hogy az tnform6ci6s ponton int6zhet6 iigyek kdre a Szolg6ltaI6 6ltal
megadottak szerint keriil meghatilrozdsra. Az inform6ci6s ponton drt6kesiti a zdldhulladdk gyiijtdsdhez
sziiksdges zs6kokat. A kdzszolgdltat6ssal kapcsolatos mindennemii I|jdkoztathsi feladatot a helyben
szok6sqs m6don ell6tja.

Az Alv6llalkozri tcirekszik a Szolg6ltat6 6ltalkdrt, a jelen szerz6dds ds a Kozszolgilltatdsi szerz6d6s
teljesitds6vel kapcsolatos mindennemri adatszolg6llaliis, dokumentum, jelentds elv6rhat6 hat6rid6ben
val6 elk6szitds6re ds teljesft6sdre, kiildncis tekintettel aSzolg6ltat6 6Ital az NHKV Zrt-nek a 1312016.
(Y.24.) NFM rendelet szerinti szolg6ltat6si dlj meg6llapitdsilhoz sziiksdges adatokra.
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3. A szerz6d6s hatdlya

Jelen szerz6dds az l.l. pontban reszletezeltKdzszolgilltatiisi szerz6dds hatrilybaldpdsdvel egy id6ben 2018.
10' 01-6n l6p hat6lyba 6s a Szerz6d6 Felek hat|rozatlan id6re kotik, azzal, hogy ad.2022. december 3 l-ig
rendes felmond6ssal egyik szerz6d6 f61 sem jogosult felmondani. A jelen szerz6d6s 2022. december 3 l-6n
automatikusan megszifurik, amennyiben a Preambulumban felsorolt 14 telepiil6s teriilet6n a szolg6ltat6st
2023. janudr l-dt k0vet6en nem a Szolg6ltat6 l6tja el, egydb esetekben a jelen szerz6d6s, minlhat6rozatlan
id6re sz6l6 szerz6dtls tov6bb el. 2023. janufur 1. ut6n a jelen szerzodes a napt{ri dv vdg6re mondhat6 fel,
legkdsobb a napt6ri dv vdge el6tt 6 h6nappal. Szolg6ltat6 kotelezettsdget v6llal, hogy az
OnkormiiLnyzatokkal a Kdzszolgilllatilsi szerz6d6st is a fentiekben rlszletezelt id6tartamra ds felmond6si
feltdtelekkel ktiti meg. Szolg6ltat6 villIaljarov6bb6, hogy a jelen szerz6dds hatiilya alatt aK6zszolg6ltat6si
szerz6ddst hat6ly6ban femtartja, lehet6s6g szerint meghosszabbitja 6s a jelen szerz6d6sben meghatfurozolt
feladatokat folyamatosan az Alviillalko z6val vlgefieti el.

Szetz6d6 Felek rcigzitik, hogy a jelen szerz6des megkdtdsdhez 6s hatillybaldpdsdhez, kds6bbi esetleges
m6dosit6s6hoz vagy felmond6srihoz a Szolgdltat6 taggyrilds enek az el6zetes j6v6h agydsa sziiks6ges..

4. Alvrillalkoz6idij

A Szolg6ltat6 a jelen szerz6d6sben foglalt feladatainak teljesitdsd6rt 97.500.000,- Ft + 27 Yo Afa 6tal6ny
szolg6ltat6si dijat fizzet negyeddvente, atdrgy negyeddvet k0vet6 15 napon beliil ki6llitolt szdmla ellendben
30 napos 6tutal6ssal. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak, hogy a szolg6ltat6si dij tartalmazza az Alvdllalkoz6
jelen szerz6dds teljesitdsdvel kapcsolatos dsszes kciltsegdt, igy azon feliil semmilyen tovribbi dijra vagy
egydb juttat6sra nem jogosult. Amennyiben az NHKV nem gondoskodik a Szolg6ltat6 tev6kenysdge sor6n
keletkezett, de az NHKV tulajdon6t kdpez6 RDF hat6rid6ben tdrtdn6 elszilllitdsir6l, ez6rt azt
hulladdklerak6n kell elhelyezni, 6s igy a Szolg6ltat6nak hulladdklerak6si j6rul6k fizetdsi kcitelezettsdge
keletkezik, iryy a Szerz6d6 Felek kcizcisen drvdnyesitik tov6bb a lerak6si j6ruldk dsszegdt az NHKV feld.

Szerzi5d6 Felek a tart6s jogviszo\r,ra tekintettel id6szakos elsz6mol6sban 6llapodnak meg, teljesitds
napj6nak a2007.6vi CXXVI. 6ltakinos forgalmi ad6r61sz6l6 tcirv6ny 58. g (1a) bekezdds6nek b) pontja
szerint az ellen6rtdk megt6ritdsdnek esed6kessd ge naplilIhaIfurozzdk meg.

Az NHKV Zrt. ahulladlkgazdalkoddsi kcizszolg6ltat6s elvdgzdsd6rt kiilOn jogszabilly szerint meg6llapitott
szolgriltat6si dijat fiz:et a Szolg6ltat6 rdszer e.

Szerz6d6 Felek rdgzitik, hogy az eseddkess6 v6lt alv6llalkoz6i dij kdsedelmes kifizet6se esetdn,
amennyiben a kdsedelem a 180 napot nem haladja meg, az Alv6llalkoz6 k6sedelmi kamatot nem 6rv6nyesit.
180 napot meghalad6 kdsedelem eset6n a kdsedelmi kamat szdmit6sa a Ptk. 6:155 g alapjln tcjrtdnik.
Amennyiben a Szolg6ltat6 az adolt id6szakra vonatkoz6 alv6llalkoz6i kdltsdgeinek finansztrozdslt az
NHKV Zrt-tol rdszben vagy egdszben megkapja, ugy a Szolg6ltat6 kOteles az Alv6llalkoz6 szhmlljdt
rdszben vagy eg6szben, az NHKV 6ltal teljesitelt finansztroz6si ar6nynak megfelel6en 3 napon beliil
kiegyenliteni. Ha ezt a hat6rid6t a Szolg6ltat6 nem tartja be, az Alv6llalkoz6 kdsedelmi kamatot
drvdnyesithet 180 napon beliil is.

Felek rdgzitik, hogy az alvilllakoz6i teljesit6s kcilts6geit terhel6 jogszab6lyi, vagy gazdas6gi krirnyezet
v6ltoz6s (b6rk0lts6g-, izemanyagdr-, ad6teher-, ifihaszn6lati dij, jelent6s 5 Yo-ot meghalad6 litermennyisdg
ncivekedds) esetdn felek az alvilllakoz6i dijat avilTtozds hgyelembe v6tel6vel m6dositj6k, amennyiben azt a
Szolg6ltat6 az NHKV Zrt. SItal fizetend6 szolgdltat6si dijban drvdnyesiteni tudja. Szerzod6 Felek
meg6llapodnak, hogy az adott tdrgydvi cisszes szolgdltatdsr dij NHKV 6ltali vdgleges kikrizldsdt 6s
kiegyenlitdsdt kcivetoen, amemyiben az alv|llalkoz6i ktilts6gek teljeskcini finansziroziisa nem biztositott, a
Felek jelen szerz6d6'st kOzcisen feliilvizsg6lj6k, sziiksdg eset6n kdzcis megegyez6ssel m6dositjrik.

5. A szerz6d6s megsziin6se

A jelen szerzldes megszrinik
a) a Szolg6ltat6 vagy az Alvdllalkoz6 jogut6d ndlkiili megsziindsdvel,
b) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6dcitt meg,
c) 2022. december 31. ut6n Szolg6ltat6 1.1 pontban rlszletezelt

megszrin6sdnek napj 6n.

il rendkiWli I'elmond6ssal.
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2' Az Alviilalkoz6 a szerz6d6st6l a teljesit6s megkezddsdig el6llhat, azt kcivet6en a szerz6d,6stfelmondhatja, ha
a) a Szolg6ltat6 a jelen szerz6ddsben meghatiirozott kdtelezettsdgdt - az Alvflllalkoz6

felsz6lit6sa ellendre - sflyosan megs6rti, es ezzel az Alv6llalkoz6nakkfurt okoz, vagy
akadfllyozza a jelen szerz6dds szerinti feladatainak teljesit6s6t; vagy

3. A Szolg6ltat6 a jelen sizerz6ddst felmondhatja, ha
a) az Alv|llalkoz6 a jelen szerz6dds szerinti kdzszolgilltat6s ell6t6sa sor6n a kcirnyezet

vddelmdre vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hat6s6gi ddntds el6ir6sait
sflyosan megsdrtette, 6s art az illetdkes bir6s6g joger6sen meg6llapitotta

b) az AlvSllalkozS a jelen szerz6ddsben megdllapitott kdtelezetts6gdt neki felr6hat6an
srilyosan megs6ftette, es azt az illetdkes bir6s6g joger6sen meg6llapitotta

c) a jelen szerz6dds megkdtdsdt kdvet6en hatrilyba l6pett jogszab 6ly a szerzildds tartalmi
elemeit itgy v|lloztatja meg, hogy az a szerz6ddsszeni teljesitdse kcirdbe taftoz6
ldnyeges ds jogos drdekeit jelent6s mdrtdkben sdrti

d) a Szolgflltat6nak a lejfirt fizetdsi hatdridejri alvilllalkoz6i sz6mlSkb6l szfxmazo,
Alv6llalkoz6val szembeni fizetdsi kdtelezettsdgeinek <isszege meghaladja a 4.1. pont
szerinti kalkul6lt I 6ves (4 negyeddves) alv6llalkoz6i dij dsszegdt ds ennek oka az
NHKV k6sedelmes vagy nem fizetdse a Szolg6ltat6 feld.

4. A felmond6si id6 alatl az Alv611a1koz6 a lulladdkgazd6lkod6si kdzszolgilltatdst v|ltozatlanul ell6tja.
felmond6si id6 6 h6nap.

5. A szerzfdds megsziin6se esetdn a feladatellilt6s6val kapcsolatos, folyamatban 1dv6 iigyek iratait
nyilv6ntart6sait az A'lv6llalkoz6 a Szolg6ltat6nak a szerz6dds megsziindse napjhn 6Iadja.

6. Felel6ss6gbiztositds

l. Az Alv6llalkoz6 felel6ssdggel tartozk a jelen szerz6ddsben v61la1t szolg6ltat6s6rt a szerzbdds hat6lyba
1dp6s6t6l a szerzbdls megszrindsdig.

l.

Az AlvdIIalkoz6 kdteles a Szolg6ltat6t minden olyan vesztes6ggel, k6rral, igdnnyel ds kdveteldssel
szemben biztositani, amely az Onkorm6nyzatnak vagy harmadik szemdllmek az Alv6llalkoz6
magatartiis6val (tevdkenys6gdvel, mulaszt6siival) okozott szem6lyi sdriildsek 6s dologi k6rok, valamint az
ezekre visszavezethet6 vagyoni k6rok krivetkeztdben jelentkeznek.

Az Alv6llalkoz6 kifejezetten jelen szerz6dds alapjdn ell6tott tevdkenysdgdvel dsszefliggdsben,
cisszdrtdkben 50.000.000 Ft/ev azaz Otvenmilli6 forint biztosit6si drldkre szakmai felel6ssdebiztositdssal
rendelkezik.

7. Egy6b rendelkez6sek

Jelen szerz6ddst a Szerz6d6 Felek feliilvizsgdljilk, ha b6rmely ok - p6ld6ul jogszab6lyi villtozds -
k0vetkeztdben be6llott kdrtilm6ny miatt - a szerz6dds valamelyik fdl ldnyeges jogos drdekdt sdrti. A
szerz6d6sm6dosit6st, a Szerz6d6 Felek kcitelesek ir6sba foglalni. Jelen szerz6dds m6dosit6sakizar6lag a
szerz6d6 Felek 6lta.l cdgszer[ien al6irt oktrattal kOzcis megegyezdssel iriisban lehetsdges, a szerzldds
sz6ban vagy rdutal6 magatart6ssal t<jrt6n6 m6dosit6sa kiz6rt.

Alv6llalkoz6 a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint jogosult subalv6llalkoz6k, teljesitdsi segddek
ig6nybev6tel6re, melyek tevdkenysdg6vel kapcsolatosan, illetve az illtahtk okozott k6rok vonatkozhsilban
teljes helyt6ll6si kdtelezettsdggel tartozik.

Amennyiben a jelen szerz6dds b6rmely rendelkezdse drvdnytelennd vrilik jogszabllyi v6ltozdsok miatt, a
tcibbi rdsze hat6lyban marad. A Szerz6d6 Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy az drvdnytelen r6sztugy
m6dositj6k, hogy az: ervdnytelen r6sszel el6rni kiv6nt cdl megval6suljon. Amennyiben a 2022.
december 31-6t megel6z6en b6rmelyik Fdl felmondiis6val megszrinik, rigy a F6l
kciteles a m6sik Szerz6d6 Fdllel elsz6molni ds teljes kcinien megtdriteni a szerz6d6s
kiirokat, esetlegesen elmaradt hasznot. Amennyiben a szeruldds a Szolg6ltat6n ds lkoz6h kivtil
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4, Jelen szerz6dds teljesitese sor6n a Szerzbd6 Felek az ir6sbelisdget kotik ki. Erre tekintettel a
meg6llapoddsok, 6rtesit6sek, nyilatkozatok, kieg6szitdsek, m6dosit6sok csak annyiban hat6lyosak,
amennyiben azokal aSzerz6d6 Felek ir6sban teszik meg. ir6sbeli alaknak a tdrtivevdnyes lev6l min6siil.

A S zerz6 d6 F elek nev6b e n az aldbb i szemdlyek j o go surtak j o gny ilatko zatr a:

Alvrillalkoz6 nevdben a mindenkori Ugyvezet6, jelenleg:
Ndv: B oly6s Zita igyv ezetb
Cim: 1149 Budapest, Kupa vez6r:iutja3.
Telefon: +3 6 120 -9 4 :r9 5 19
E-mail: bolyzi@t-online.hu

Szolg6ltat6 nev6ben a mindenkori igyv ezet6,j elenle g:
N6v: Papp L6szL6 6s Lits Ldszl6
El6rhet6sdge: 5000 Szolnok, J6zsef A. rit 85.
Telefon: +3 6 / 5 6 -5 | 1 -4 50
E-mail: titkarsag.szolnok@nhsz.hu

B6rmely k6r vagy vesztesdg bejelentdse, amely a szerz6ddses kdtelezettsdgek valamelyik f6l r6sz6r6l
t6rt6n6 megszeg6sdb6l, illetve jogszenitlen felmond6s6b6l ered, az Alv6llalkoz6 6s a Szolg6ltat6 k6z6tti
egyeztetds tatgyilt kdpezi. Szerzldb Felek mindent megtesznek annak drdekdben, hogy a felmeriilt vit6s
kdrd6seket egym6s kdzdtt l6rgyal6sos riton rendezzdk. Ha a tdrgyalilsok megkezd6sdt6l sz6mitott 3 0 napon
beliil a Szerzbdl Ftilek k6ptelenek bdkds riton megoldani a vitdl, amely a jelen szerz6d6s teljesitdsdvel
kapcsolatosan ktizdlliik felmeriil a pertdrgy 6rt6kdt6l fiigg6en a Szolnoki J6rdsbir6s6g, vagy a Szolnoki
T0rv6nyszdk kiz6r6lagos illetdkess6gdben 6llapodnak meg.

7. A szerz6ddsben nerl szabfilyozolt kdrddsekben avonatoz6 jogszab6lyok, ktil6n6sen a Ptk. ds Ht. el6ir6sai
aztr6nyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Szerz6d6 lrelek, mint akaratukkal mindenben megegyezol2 p6ld6nyban vj6k al6.

Szolnok, 2018. szeptember 28.

5.

Papp Ldszl6 6s Lits Liszl6


