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Közszolgáltatási szerződés
hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítására szolgáltatási

koncesszió keretében Mindszent Város közigazgatási területén

Amely létrejött egyrészről

Város Önkormányzata (székhelye: 6630 Mindszent,
Köztársaság adószáma: 15726762-2-06, bankszámlaszáma:
Szegvár és Takarékszövetkezet: 57200134-10016680,)
képviseletében Zsótér polgármester, mint az
ingatlantulajdonosoknál települési hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szervező és fenntartó
önkormányzati közfeladat ellátására a település közigazgatási
jogosult és kötelezett szervezet (a továbbiakban: Onkormányzat),

másrészről mint egyetemesen szolgáltatásra kötelezettek,

a CSVK-FBH Mindszent Konzorcium képviseletében Csongrádi Víz- és
Kommunális Kft. (székhelye: 6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.)
(cégjegyzékszáma: 06-09-003054; adószáma: 11092715-2-06; KUJ
száma: 100173679; KTJ száma (Felgyői Regionális Hulladékkezelő
Központ): 101616767) képviseletében Puskás Jenő ügyvezető, mint
konzorcium- vezető,

és a CSVK-FBH Mindszent Konzorcium közös ajánlatevője, a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. (székhelye: 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.)
(cégjegyzékszáma: 03-09-109760; adószáma: 12822230-2-03; KÜJ
száma: 100 314 685; KTJ száma (Vaskúti Regionális Hulladékkezelő
Központ): 101 265 543) képviseletében Agatics Roland ügyvezető, mint
közös ajánlatte vő,

valamint a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtésére,
szállítására és a hulladékkezelésére vonatkozó önkormányzati közfeladat
ellátását minden kockázatával átvállaló és azt kötelező közszolgáltatás
keretében teljesítő gazdálkodó szervezet: FBH-NP Közszolgáltató Kft.
(székhelye: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.) (cégjegyzékszáma: 03-09-
126039; adószáma: 24290054-2-03) képviseletében Agatics Roland
ügyvezető, mint a fenti gazdasági társaságok
kiválásos (a továbbiakban: Közszolgáltató;
együttesen

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Előzmények

Önkormányzata az önkormányzati feladat-ellátási körbe
közigazgatási területét érintő — települési hulladék
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(közfeladat kötelező közszolgáltatás keretében történő) kezelése (gyűjtés,
szállítás, kezelés) céljából a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (továbbiakban: Ht.) 33. ~ (2) bek. és a végrehajtására kiadott
317/2013. (VIII.28.) sz. Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm.
rendelet) foglaltak szerinti eltérésekkel a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárást
indított, amelynek az eljárást megindító felhívása 16313/2013 számon
2013. szeptember 18-án jelent meg a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos
lapjában.

Az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció, valamint a
közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat a szerződés
elválaszthatatlan része.

A közbeszerzési eljárás lezárásaként felek a fentiekben megfogalmazott
közfeladat ellátására /továbbiakban: közszolgáltatás/ szerződésben
szabályozzák az 1. pontban körülírt közfeladat ellátásával összefüggően
őket megillető jogokat és kötelezettségeket. A jelen szerződés célja, hogy
az érintett közszolgáltatás teljesítése érdekében — a már hivatkozott
közbeszerzési eljárás felhívásában és dokumentációjában szereplő
feltételeknek és kötelezéseknek, valamint a Közszolgáltató ajánlatának
megfelelően — az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti kapcsolatok
szabályozásáról gondoskodjon, összhangban a Korm. rendeletben
előírtakkal.

Általános rendelkezések

1. A közszolgáltatásként ellátandó közfeladat terjedelme.

1.1 A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a település közigazgatási területén
keletkező települési hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék
(gyűjtőszigetekről történő), lakossági és önkormányzati zöldhulladék,
lomhulladék begyűjtésére, ártalmatlanítás céljából a közbeszerzési
eljárásban megadott hulladékkezelő létesítményig történő elszállítására,
jogszabályok szerinti kezelésére. A közszolgáltatás és a közszolgáltatási
szerződés hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékok, az állati eredetű
hulladékok kezelésére. Ezen közbeszerzési eljárás keretében esetlegesen
nevesített, nyertes ajánlattevő által vállalt feladatok a közszolgáltatástól
és arra vonatkozó közszolgáltatási szerződéstől elkülönítetten
értelmezendőek.

1.2 Közszolgáltatónak a települési hulladék kezelésével kapcsolatban a
szerződés 1.1. pontjában meghatározott tevékenysége a település
közigazgatási területén a közszolgáltatásba bevont területeken keletkező
települési hulladék begyűjtésére, elszállítására és Ht. 7.~ (1) bekezdés
szerinti hulladékhierarchia szerinti kezelésére, a szelektíven gyűjtött
hulladék átvételére jogosult gazdálkodó szervezetnek történő átadására/
hasznosítására terjed ki.
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1.3 Közszolgáltató az 1.1. pontban meghatározott hulladékkezelési
tevékenységét a település közigazgatási területén kizárólagos jelleggel
látja el.

1.4 Közszolgáltató a jelen — határozott idejű — szerződésben foglaltak szerint
a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására és kezelésére az
Önkormányzat közigazgatási területén ellátandó kötelező közszolgáltatása
keretében jelen szerződés hatálybalépésétől 120 hónapig jogosult.

1.5 Az Önkormányzat a település közigazgatási területén a szerződés 1.1.
pontjában meghatározott települési hulladék kezelésére irányuló
tevékenység gyakorlását ezen közszolgáltatási szerződés fennállásának
ideje alatt harmadik személyek részére nem engedélyezi.

1.6 Közszolgáltató a szerződés 1.1. pontjában meghatározott települési szilárd
hulladék begyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó
közszolgáltatást — jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint —

látja el.

1.7 Közszolgáltató az 1.1. pontban meghatározott közszolgáltatás ellátására a
jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal. Kijelenti továbbá, hogy a
jelen szerződés szerinti feladatok ellátásához szükséges:

- hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel,
- a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező

és megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel,
berendezésekkel és eszközökkel,

- tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő telephellyel, amely
alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek,
berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és
műszaki ellenőrzésére;
olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás
keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen
bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához
szükségesek;

- a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a vonatkozó
jogszabályok előírásainak megfelelően képzett — szakemberrel

- vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelő/ártalmatlanító hellyel, vagy
kezelő/ártalmatlanító helyre befogadó nyilatkozattal rendelkezik, azokat
jelen szerződés tartama alatt hatályában fenntartja.

- Onkormányzat által előírt az Országos Hulladékgazdálkodási Ugynökség (a
továbbiakban: OHÜ) által kiállított legalább Al besorolású minősítő
okirattal legkésőbb 2014. július Ol-től rendelkezni fog, és a minősítő
okiratot hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályosságának
ideje alatti folyamatos fenntartja.
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A Közszolgáltató kötelezettségei

2. A Közszolgáltatás ellátása

2.1 Közszolgáltató az Önkormányzat közigazgatási területén jelen
szerződésben meghatározott települési gyűjtési, szállítási és kezelési
tevékenységet, Illetve az erre irányuló — az érintettek részére kötelezően
igénybe veendő — közszolgáltatást a közszolgáltatás időtartama alatt
folyamatosan és teljes körűen látja el.

2.2 Közszolgáltató a jelen szerződés szerinti települési hulladék
kezelését (gyűjtés, szállítás, kezelés) magában foglaló közszolgáltatást
Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VI.15.)
Kvt. számú önkormányzati rendeletében, vagy az azt felváltó, mindenkor
hatályos önkormányzati rendeletben (továbbiakban: önkormányzati
rendelet) meghatározott feltételekkel (ürítés gyakorisága, rendszeresített
hulladékgyűjtő edényzet, a közszolgáltatásba bevont területek
megjelölése, a közszolgáltatás ellátásának rendszere és módszere stb.)
teljesíti.

2.3 A közszolgáltató köteles a közszolgáltatását a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak és a jelen szerződésben meghatározottaknak megfelelően,
rendszeresen, biztonságosan, a szakmai szabályok és követelmények
szerint végezni, a szolgáltatását akadályozó körülményekre, károkra az
Önkormányzat figyelmét felhívni.

2.4 A közszolgáltató feladata teljesítése során köteles a gyűjtés helyét
az ürítés során lehulló hulladéktól megtisztítani.

2.5 Amennyiben a közszolgáltató a meghatározott szállítási napon a
szolgáltatását elháríthatatlan, előre nem látható Ok következtében —

műszaki, vagy időjárási vis major esetén — elvégezni nem tudja, akkor
azt az akadály elhárulását követő napon köteles teljesíteni.

2.6 A közszolgáltató a szakmában elvárható gondossággal köteles az
edényzetet kezelni. A nem szabványos, és nem szállítóeszközéhez
rendszeresített edényzetben keletkezett károkért a közszolgáltató nem
tartozik anyagi felelősséggel.

2.7 Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátása keretében különösen az
eljárást megindító felhívás 11.2.1 pontjában rögzített feladatokról kell — az
abban leírt feltételekkel — gondoskodnia, amelyre tekintettel tette meg
nyertes ajánlatát.

2.8 Közszolgáltató köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásához
szükséges ügyfélszolgálat létrehozásáról a 1997. évi CLV. törvény a
fogyasztóvédelemről, valamint a 2012. évi CLXXXV. törvény 53.~
előírásait meghaladóan Mindszent Város közigazgatási területén
kihelyezett ügyfélszolgálat működtetéséről a szolgáltatás első két évében
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kéthetente minimum 4 órában, azt követően a Felek közti megállapodás
szerint, és ügyleti rendszer működtetéséről. Továbbá köteles a fogyasztói
kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítására.

2.9 Közszolgáltató kötelessége a nyilvántartási rendszer működtetése és
a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres
teljesítése és a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek
biztosítása.

2.10 Közszolgáltató köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátása után
járó díj pénzügyi kezeléséről (számla kibocsátás és díjbeszedés).

3. A közszolgáltatás technikai és személyi feltételei

3.1 Közszolgáltató az önkormányzati rendeletben és a jelen
szerződésben meghatározott települési szilárd hulladék begyűjtésére,
szállítására és kezelésére irányuló közszolgáltatást a település területén
a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő
szállítóeszközzel és módon köteles ellátni.

3.2 Közszolgáltató a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
közszolgáltatást a település területén az ajánlatában is meghatározott, a
Ht-ben és végrehajtási rendeleteiben, valamint a Közszolgáltató
hulladékkezelési tevékenységét engedélyező hatósági engedélyekben,
határozatokban meghatározott feltételeket biztosító jármű- és
eszközparkkal, a környezetvédelmi előírások betartásával köteles ellátni.

3.3 Közszolgáltató köteles biztosítani folya matos rendelkezésre állással
a Rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatás teljesítésekor a
szükséges számú és a hatályos jogszabályokban, valamint a
Közszolgáltatóra, mint gazdálkodó szervezetre vonatkozó egyéb
jogszabályi feltételeknek megfelelő képzettségű szakembereket.

4. A szükséges fejlesztések, karbantartások

4.1 Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és a
bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket és karba ntartásokat
köteles elvégezni.

4.2 Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásához mindenkor a
közegészségügyi és a környezetvédelmi feltételeknek megfelelő és a
szolgáltatás díjában is jelentkező, költségtakarékos technikai eszközöket
kell használnia, azok állagát megfelelően kell karbantartania és a
szükséges javításokat elvégeznie.
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5. Közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége

5.1 Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről
és az alkalmazás tapasztalatairól évente legalább egyszer írásos
tájékoztatást ad az Onkormányzat Képviselő-testületének.

6. Közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége

6.1 Közszolgáltató a mindenkor hatályos, a közszolgáltatás ellátását
szabályozó jogszabályban meghatározott — a közszolgáltatás
teljesítésével összefüggő — rendszeres adatszolgáltatást köteles
teljesíteni.

6.2 Közszolgáltató az általa a 7.1. pontban meghatározott
adatnyilvántartást az információs önrendelkezési jogról ás az
információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a
végrehajtási rendeletében foglaltak alkalmazásával, valamint az üzleti
titokra vonatkozó jogszabályi ás szerződéses rendelkezések
betartásával végezheti.

7. A közszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók tájékoztatása

7.1 Közszolgáltató a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat
/fogyasztókat: ingatlanbirtokost vagy használót/ írásban vagy felhívás
közzétételével tájékoztatja a közszolgá Itatás nyújtásá ra történő
rendelkezésre állásról, a közszolgáltatásra irányuló közszolgáltatási,
közüzemi szerződés létrejöttéről, a szolgáltatás megrendelésének a
módjáról.

7.2 Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos, az ügyfelek megfelelő tájékoztatására alkalmas, jól
megközelíthető, könnyen hozzáférhető, telefonos kapcsolattal rendelkező
ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert fenntartani jelen szerződés
2.8 pontja alapján.

7.3 Közszolgáltató a 7.1., 7.2. pontokban meghatározott információkat
és tájékoztatást internetes honlapján is közzé teszi, amennyiben ilyen
honlappal rendelkezik. Közszolgáltató az említett ügyfél-tájékoztatási
rendszer működésének tapasztalatai alapján — a technikai lehetőségeitől
és a megrendelői igényektől függően — lehetővé teheti a szolgáltatás
internetes megrendelését is.

7.4 A közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben
meghatározottakon túlmenően

a) az OHÜ által kiállított minősítő okiratot,
b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat,
c) a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat,
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d) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet,
e) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat, valamint
f) az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat - ha a
közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz - az ügyfélszolgálatán és a
honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

8. Fogyasztói kifogások, észrevételek intézése

8.1 Közszolgáltató köteles az ügyfélszolgálaton a fogyasztói panaszokat,
kifogásokat felvenni, azokat nyilvántartani, amennyiben pedig
lehetséges, illetve szükséges, azokat a helyszínen kivizsgálni és
nyomban megválaszolni vagy a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti
határidőben kivizsgálni és a fogyasztót erről igazolható módon
tájékoztatni.

Az Önkormányzat adatszolgáltatási és egyéb kötelezettsége

9. Az Önkormányzat adatszolgáltatási kötelezettsége

9.1 a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a
közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása, a Ht. 35.
~ g) pontjában foglaltakra tekintettel;

9.2 a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási
tevékenységek közszolgáltatással történő összeha ngolásá nak
elősegítése;

9.3 a közszolgáltatásnak a településen végzett más
közszolgáltatásokkal való összehangolásának elősegítése;

9.4 a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére,
szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények
meghatározása;

9.5 a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása az
önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények
vonatkozásában.

10. Az egyes hulladékkezelési tevékenységek és az egyéb
közszolgáltatások összehangolása.

10.1 Önkormányzat köteles elősegíteni a közszolgáltatás körébe tartozó
és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek, valamint a
településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását.

10.2 Önkormányzat a különböző közszolgáltatások tekintetében az általa
alkotott önkormányzati rendeletekben, illetve a közszolgáltatási
szerződésekben az ügyfélszolgálati és ügyfél tájékoztatási rendszerekre
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vonatkozóan — a szolgáltatás jellegéhez mérten — egységes elveket
határoz meg.

10.3 Az Önkormányzat köteles meghatározni a települési igények
kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére,
ártalmatlanítására szolgáló helyeket és létesítményeket.

A közszolgáltatás finanszírozása és közszolgáltatási díja

11. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei

11.1 Közszolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására
és kezelésére irányuló közszolgáltatást a közszolgáltatással arányosan —

a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában, az ajánlati
dokumentációjában, a Közszolgáltató nyertes ajánlatában és a
hatályos jogszabályok által megállapított közszolgáltatási díj
bevételekből fedezi.

11.2 Közszolgáltató a közszolgáltatás megvalósításához és jelen
szerződésben meghatározott színvonalon történő fenntartásához
szükséges tárgyi eszközökkel, személyi állománnyal és pénzeszközökkel
rendelkezik. A közszolgáltatásba bevont tárgyi eszközök hosszú távú
fenntartását és fejlesztését Közszolgáltató a közszolgáltatási
díjbevételeiből fedezi.

11.3 Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért
pénzbeli díjat, díjkompenzációt nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást
nem nyújt. Amennyiben az Önkormányzat az önkormányzati
rendeletében a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek részére
díjkedvezményt, díjfizetési mentességet állapít meg, a Közszolgáltató
felé költségtérítési kötelezettsége keletkezik.

11.4 A Közszolgáltató nyertes ajánlatában megajánlott díj kivételével a
további évekre vonatkozóan a közszolgáltatás díját, amennyiben
jogszabály másképpen nem rendelkezik a Ht. 21. fejezetben foglaltak
szerint úgy kell megállapítani, hogy a Közszolgáltató hatékony
működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások
megtérüljenek, valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához
szükséges költségek és ráfordítások fedezete biztosított legyen. A
közszolgáltatási díjnak ösztönöznie kell továbbá a közszolgáltatás
biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a Közszolgáltató
kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés
csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra.

11.5 A közszolgáltatás díját a 11.4. pontban említett Ht. 21. fejezetben
foglalt részletszabályok figyelembevételével 2014. szeptember 30-át
követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.
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11.6 A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásért a
közszolgáltatás igénybevevőjét terhelő díjhátralék, az erre megállapított
késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára
behajtható köztartozásnak minősülnek.(Ht. 52. ~ (1) bekezdés)

11.7 Közszolgáltató a könyveiben kimutatott díjhátralék beszedésére a
Ht. 526. ~-ában meghatározott szabályok szerint intézkedik.

11.8 A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató
vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a követelés
jogosultja) felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési
kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. A
felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének
esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja - a
felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók
módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a
továbbiakban: NAV) kezdeményezi. Közszolgáltató az
ingatlantulajdonos felhívása és a behajtás kezdeményezése közötti
időszakban díjbehajtót alkalmazhat.

11.9 A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása
érdekében a Ht. 46. és 47.~-ban foglaltak szerinti díjkalkulációt készíteni
és azt az Önkormányzat elé terjeszteni. Ha a Közszolgáltató a
közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági
tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú
elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

Közszolgáltató teljesítése és kárfelelőssége

12. Általános felhatalmazás

12.1 Közszolgáltató az ajánlatában a közszolgáltatás teljesítésére
közreműködőt vagy teljesítési segédet nem vehet igénybe/az alábbiak
szerint vehet igénybe:

12.2 A Közszolgáltató felelős a szolgáltatás során harmadik személyeknek
okozott károkért.

A szerződés módosítása és megszűnése

13. A szerződés módosítása

13.1 Felek csak akkor módosíthatják a közszolgáltatási szerződésnek a
felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján
meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően — a
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szerződéskötéskor előre nem látható Ok következtében — beállott
körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekeit
sérti.

13.2 Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépő
jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja
meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a
szerződő felek a szerződést egybehangzó akarattal, írásban
mód osíth a tjá k.

13.3 Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépő
jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatná
meg, hogy az a szerződés fenntartását ellehetetleníti, a szerződő felek a
szerződést a vonatkozó jogszabályok szerint felmondhatják.

14. A Közszolgáltatási szerződés megszűnése.

14.1 A közszolgáltatási szerződés megszűnik (a 224/2004 Korm. rendelet
16.~ (1) bekezdés értelmében)

• a benne meghatározott időtartam lejártával;
• a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
• elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg;
• felmondással az alábbiak szerint:

14.2 A közszolgáltatási szerződés a felek egyező akaratából közös
megegyezéssel, az új közszolgáltató kiválasztása utáni időponttól, a
közszolgáltatás folyamatos ellátását nem veszélyeztető módon
szüntethető meg.

14.3 Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés
megkezdéséig elállhat, azt követően a szerződést felmondhatja, ha a
közszolgáltatási szerződés meg kötését követően hatályba lépő
jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja
meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű
teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben
sérti.

14.4 A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel,
a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően, ha
a) a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a
közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a
közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a
hulladékgazdálkodási 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
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szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit
jelentős mértékben sérti.

14.5 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy
megszüntetése esetén, továbbá ha a közszolgáltató nem rendelkezik
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHU által
kiállított minősítő okirattal, a közszolgáltató az Új közszolgáltató
kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást változatlanul ellátja.

14.6 Ha a hulladékgazdálkodási szerződést a közszolgáltató felmondja, a
települési önkormányzat haladéktalanul gondoskodik az új közszolgáltató
kiválasztásáról.

14.7 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásí szerződést a települési
önkormányzat a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felmondási
okokon túlmenően akkor mondhatja 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 a
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.

14.8 Ha az Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltatási
szerződést felmondja, az esetben a felmondás kiterjed a közbeszerzési
eljárás során tett közös ajánlatban (adott esetben) szereplő valamennyi
vállalkozásra.

14.9 Felek legfeljebb 6 hónapos felmondási időt kötnek ki azzal, hogy a
felmondás kizárólag írásban érvényes és a felmondási idő kezdő napja a
felmondásnak a másik fél által történő átvételét követő naptól kezdődik.
Felek a felmondás időtartama alatt is kötelesek a közszolgáltatás
folyamatosságát és a jogszabályban, valamint a szerződésben
meghatározott fenntartásához szükséges — a szerződésben vállalt —

kötelezettségeket teljesíteni.

14.10 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása
esetén a települési önkormányzat képviselő-testületének haladéktalanul
intézkednie kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának
biztosításáról.

14.11 A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés felmondása esetén a szerződés megszűnésétől az Új
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról haladéktalanul
gondoskodik.
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14.12 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése
esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő
ügyek iratait ás nyilvántartásait a közszolgáltató a települési
önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megszűnése napján átadja.

14.13 A települési önkormányzat a birtokában lévő ás a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos, folyamatban lévő
ügyek iratait és nyilvántartásait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés hatályba lépésének napján az Új közszolgáltatónak átadja.

Egyéb általános rendelkezések

15. Bizalmas információk

15.1 Felek kötelesek bizalmasan kezelni a szerződéssel kapcsolatban
tudomásukra jutott információkat, elsősorban az üzleti vagy szolgálati
titkot.

15.2 Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a bizalmas
információkat és az üzleti vagy szolgáltatói titkot az alvállalkozó (adott
esetben) is bizalmasan kezelje.

15.3 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben szereplő
bizalmas információkat harmadik felek előtt csak azt követően tárják fel,
hogy arról a másik féllel egyeztettek.

15.4 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés nyilvános.

16. Adatvédelem

16.1 Felek az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben és
végrehajtási rendeletében foglaltak szerint kezelik a szerződés
teljesítésével, illetve a közszolgáltatás nyÚjtásával kapcsolatban náluk
keletkező személyes és üzleti-, vagy szolgálati titkokat képező adatokat.

16.2 Az adatot vagy az üzleti és szolgálati titkot kezelő fél felel minden
olyan kárért, amely a nem megfelelő adatkezelés vagy adatvédelem
folytán a másik félnél vagy harmadik személyeknél keletkezik.

17. Együttműködés, viták rendezése

17.1 Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése
során a tőlük elvárható módon, jóhiszeműen együttműködnek.
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17.2 A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, bármely vitát
felek kötelesek egyeztető tárgyaláson rendezni. A vitás kérdések
egyeztetését bármelyik fél írásban a Közszolgáltató vezetőjéhez, Illetve
az Önkormányzatot képviselő polgármesterhez intézett levélben
kezdeményezheti. Az egyeztető tárgyalást felek a lehető legközelebbi
időpontban folytatják le.

17.3 Amennyiben a 17.2. pontban írt egyeztető tárgyalásokon a vitás
kérdést felek nem tudják rendezni, akkor a vita eldöntését bármelyik fél
a területileg Illetékes bíróságtól, mint a felek megállapodása alapján
illetékességgel rendelkező bíróságtól kérheti.

18. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő az eljárás eredményeként megkötendő szerződést biztosító
mellékkötelezettséget (jólteljesítési biztosítékot) Ír elő, melynek mértéke a
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás évi összesített
ellenértékének 5%-a.

A nyertes ajánlattevőnek a teljesítési biztosítékot szerződés
hatálybalépésekor kell választása szerint teljesíteni az előírt pénzösszegnek
az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel,
vagy bankgarancia, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvál lalást
tartalmazó — kötelezvénnyel.

Ajánlatkérő az eljárás eredményeként megkötendő szerződést biztosító
mellékkötelezettséget (meghiúsulási kötbér) Ír elő, melynek mértéke a
nettó vállalási díj 20%-a.

19. Szolgáltatási koncesszió értelmezése a közszolgáltatási
szerződésben

19.1 A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek
alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog)
meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog
vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a
hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább
jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. (Tekintettel az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság COM (2004) 327 számú véleményére.)

19.2 Felek megállapodnak abban, hogy Önkormányzat a szolgáltatás
ellenértékét átengedi a koncesszió jogosultjának (Közszolgáltatónak) a
beszedési kötelezettséggel együtt.

19.3 Felek megállapodnak abban, hogy Önkormányzat a koncesszió
átadásáért koncessziós díjat nem követel Közszolgáltatótól.

Közszolgáltatási szerződés 13/14. oldal



Közszolgáltatási szerződés szolgáltatási koncesszió keretében

Záró rendelkezések

Jelen szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar
jogszabályok, különösen pedig a Ptk., a Ht., a Kbt., valamint az irányadó
egyéb szakági jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után — mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt — jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből kettő eredeti
példányt az Önkormányzat egy-egy eredeti példányt a Felek őriznek meg.

Kelt: Mindszent, 2013. év október hó 10. napján

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.
konzorciumvezető képviseletében
Puskás Jenő ügyvezető igazgató

F~NP ~

FBH-NP Közszolgáltató Kft.
közszolgáltató képviseletében

Agatics Roland
ügyvezető igazgató

Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodás Kft.

közös ajánlattevő képviseletében
Agatics Roland

ügyvezető igazgató

Mindsze tVárosÖni
képviseletében

Zsótér Károly

Csonyradi Viz~és Kommunális Kft.
6640 Csongrád Bercsényi M. u. 39.

--~ ~d6szám~ 1iO92715-2~O6

Felső Ii~csk~j

I(f~.6521 Yas~~ KOSSUth L. U. 90.
Adósz~m. 1 2822230203

Közszolgáltatási szerződés 14/14. oldal



CsonErádi Víz- és Kommunális SzolEáltató Kft.
Adószám: 11092715-2-06 Cég.sz.: 06-09-003054

Számlavezető neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 12023008-01224076-00100009

6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.
Tel.: 63/483-956 Fax: 63/471-620

/ 1911ú1Jtc)1l

~ Rendsz4rcer[op
100 9001 100 40111

20001

NYILATKOZAT

Alulírott Puskás Jenő, az Csongrádi Víz- és Kommunális Korlátolt Felelősségű Társaság

ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a CSVK-FBH Mindszent Konzorcium közös

ajánlattevő (tagjai: Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság mint jogelődök) által

Mindszent Város Önkormányzatához „Mindszent Város közigazgatási területén keletkező’

települési hulladék begyújtése, ártalmatlanítás/kezelés újrahasznosítás helyére történő

elszállítása, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerinti kezelése és a

szolgáltatásért járó d~’j pénzügyi rendezése.” tárgyú Kbt. harmadik rész szerinti nyílt

közbeszerzési eljáráshoz benyújtott pályázatban vállalt kötelezettségeket e társaságra nézve

kötelezőnek tekintem.

Csongrád, 2013. október 8. Csongrádi Víz- és Kommunális
Ko ‘ t Felelősségű Társaság

Puskás Jenő
ügyvezető igazgató
(cégszerű aláírás)

csongrádi Víz-és Kommunális Kit.
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.

Adószám: 11092715-2-06
VII.

Előttünk, mint tanúk előtt:

l.Név: ~

Lakcím: ~iQ~X~Q .‘3’.(-.~’ ‘-‘

Személyi igazolvány száma: ~ I ~ b.~ 1~

2. Név: I~?~v~ V-EI4~

Lakcím:~ 1

Személyi igazolvány száma: ~

Aláírás ~-~--~----Aláírás-



FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ‘~‘

Nyilvantarto cegbirosag Kecskemeti Torvenyszek Cg 03 09 126039
Adószám: 24290054-2-03
Székhely: 6521 Vaskút, 0551 2 hrsz.. 7
Ugyfélszolgálati irodáink: ~‚

6500 Baja Szabadság Út 22. Tel: 79 420-609 ~. isa soí~t
150 14~5~

6521 Vaskút, Külterület 0551 2. Tel.: 79 524-821 Fax: 79572-052
6300 Kalocsa, Ersekkert4-1.Tel.:78 561-OO3IFax.:78 561-004, ( r~~t

6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39. Te!.: 63483-956, Fax: 63471-620
6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2. Tel.: 76430-513, Fax: 76 462-822 ~
6900 Makó, Széchenyi tér 7.116 Te!.: 30 607-7157

aan~nnnnsnnnnsnJflflflnnflaflflflsr,r/s,n,flflflflSflflflflflflfl~fl

NYILATKOZAT

Alulírott Agatics Roland, az FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a CSVK-FBH Mindszent Konzorcium közös

ajánlattevő (tagjai: Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Társaság, Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság mint

jogelődök) által Mindszent Város Önkormányzatához „Mindszent Város közigazgatási

területén keletkezó’ települési hulladék begyűjtése, ártalmatlanítás/kezelés/újrahasznosítás

helyére történó’ elszállítása, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak

szerinti kezelése és a szolgáltatásért járó d~j pénzügyi rendezése.” tárgyú Kbt. harmadik

rész szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz benyújtott pályázatban vállalt kötelezettségeket

jogutódként e társaságra nézve kötelezőnek tekintem.

Vaskút, 2013. október 10. FBH-NP Közszolgáltató
F H=~P Kf~ Korlátolt Felelősségű Társaság

8zé~heIy:
6521 Vas~cÚt, 055112 hrs~.
Ad6szám: 2429OO54.2.O~

11!.

Agatics oland
ügyvezető igazgató

(cégszerű aláírás)
Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név:~ 2. Név:~ 6~71

~Lakcím: ~~tJ~’— ~1,.

Személyi igazolvány száma: ~~3S ~S#~ Személyi igazolvány száma: ~

Máírás ~ Aláírás ~......



í
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. ~“ ~
Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-109760
Adószám: 12822230-2-03

‚ Számlavezető Bank: Raiffeisen Bank Zrt 1
Bankszámlaszám: 12076903-00389839-00100005 ~ certop
6521 Vaskút, Kossuth u. 90. e-mail: fbhkft@fbhkft.hu
Ügyfélszolgálati irodáink:

% ‘~VPfJ ~ 6500 Baja, Szabadság Út 22. Tel: 79/420-609
6521 Vaskút, Külterület 0551 2. Te!.: 79/524-821/Fax: 79/572-052 ~

~ S k 6300 Kalocsa, Érsekkert4-l.Tel.:78/561-003/Fax.:78/561-004, l~3fFc2:~W

e-mail: kalocsaugyfel~fbhkft.hu
Egyéb elérhetőségek: www.fbhkf~.hu

NYILATKOZAT

Alulírott Agatics Roland, a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű

Társaság ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a CSVK-FBH Mindszent Konzorcium

közös ajánlattevő (tagjai: Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Társaság, Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság mint

jogelődök) által Mindszent Város Önkormányzatához „Mindszent Város közigazgatási

területén keletkező települési hulladék begyűjtése, ártalmatlanítás/kezelés/újrahasznosítás

helyére történő elszállítása, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak

szerinti kezelése és a szolgáltatásért járó cUj pénzügyi rendezése.” tárgyú Kbt. harmadik

rész szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz benyújtott pályázatban vállalt kötelezettségeket

társaságunkra nézve kötelezőnek tekintem.

Vaskút, 2013. október 10. Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási

Felsd’ - e eskal Korlátolt Felelősségű Társaság
Hulladékgazdálkodási kít.
6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.

Adószám: 12822230-2-03

Agatics Roland
ügyvezető igazgató

(cégszerű aláírás)
Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név: . ~k’?!. .~/ 2. Név: . . ~. .€? ~~

Lakcím:~ Lakcím: ~

Személyi igazolvány száma: 63.4~ Személyi igazolvány száma: ~2 ~ ~5’l~-~~ E7-)~

Aláírás Aláírás ~.....




