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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. augusztus 25-i ülésére 

 
 

 
Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló 

szerzıdéssel kapcsolatos döntések 
 

Ü.sz.: I/9748/1/2011. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
  
Lajosmizse Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék győjtését, szállítását, 
ártalmatlanító telepen történı elhelyezését jelenleg a Saubermacher-Magyarország Kft. végzi. 
A 10 évre kötött közszolgáltatási szerzıdés 2011. december 31-én lejár. 
 
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 
224/2004. (VII. 22.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) elıírja, hogy erre a 
tevékenységre közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen kell szerzıdést kötni. 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak (a továbbiakban: 
önkormányzat) a települési szilárd, illetve folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi 
hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátására a közszolgáltató 
kiválasztása céljából a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényt (a továbbiakban: 
Kbt.) és e rendeletet alkalmazva kell eljárnia, kivéve, ha a Kbt. szerint nem kell közbeszerzési 
eljárást lefolytatni. 
Tekintettel a közbeszerzés tárgyára, becsült értékére, a szerzıdés típusára és arra, hogy az 
Önkormányzat a Közbeszerzési törvény által meghatározott alanyi körbe tartozik, a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelezı számára. 
 
A Képviselı-testületnek lehetséges, hogy két körben kell döntenie a szilárd hulladékkal 
kapcsolatos szerzıdéskötés kapcsán. 
 
Elsı körben el kell dönteni, hogy erre a tevékenységre milyen típusú szerzıdést kíván kötni: 

� közszolgáltatási szerzıdés 
� koncessziós szerzıdés, 

valamint a hivatalos közbeszerzési eljárás lefolytatását végzı cég kiválasztásáról. 
 
A két szerzıdés közös vonásai:  

� A közszolgáltatás folyamatos és teljes körő ellátása 
� Szükséges létszámú és képzettségő szakember alkalmazása 
� Fogyasztók számára ügyfélszolgálat mőködtetése 
� Az állam, illetıleg az önkormányzat nevében eljáró személy, illetve szerv csak azzal a 

pályázóval köthet szerzıdést, aki a pályázatot megnyerte. A pályázat nyertese az, aki 
összességében az állam, illetıleg az önkormányzat számára a kiírásnak megfelelı 
legkedvezıbb ajánlatot tette. 
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Közszolgáltatási szerzıdés jellemzı vonásai, sajátosságai például: 
� Jelenleg ilyen típusú szerzıdés van érvényben. 
� A közszolgáltatási szerzıdés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében - a 

felhívásban és a dokumentációban szereplı feltételeknek és kötelezéseknek, valamint 
a közszolgáltató ajánlatának megfelelıen - az önkormányzat és a közszolgáltató 
közötti kapcsolatok szabályozásáról gondoskodjon. 

� A közszolgáltatási szerzıdésnek tartalmaznia kell a közszolgáltatás megnevezését, 
minıségi ismérveit, a teljesítésének területi kiterjedését, a közszolgáltatás 
megkezdésének idıpontját és idıtartamát, valamint annak rögzítését, hogy a 
közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését. 

 
Koncessziós szerzıdés jellemzı vonásai, sajátosságai például: 

� Ha a közbeszerzésekrıl szóló törvény szerinti szolgáltatási koncesszió egyben a 
koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény hatálya alá is tartozik, e törvény szerint 
kell eljárni azzal, hogy a Kbt. nemzeti elbánásra vonatkozó követelményét az e 
törvény szerinti eljárás során is alkalmazni kell. 

� A koncessziós szerzıdés határozott idıtartamra köthetı, melynek leghosszabb ideje 
harmincöt év. 

� Ha a szolgáltatási koncesszió egyben a koncessziós törvény hatálya alá is tartozik, az 
ajánlatkérınek a koncessziós törvény szerint kell eljárnia azzal, hogy errıl a 
Közbeszerzések Tanácsát haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell. 

� A koncessziós szerzıdés díja felhasználható lehet pl.: pályázatoknál önerıként. 
� A díj módjáról és mértékérıl a Képviselı-testület dönt. 
� Vállalkozó a vállalkozást saját költségére és kockázatára végzi. 
� A hulladék szállításával, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos költségeket a 

Vállalkozó viseli a technikai eszközök üzemeltetési díjával és a személyzet 
költségeivel együtt. 

� Vállalkozó a hulladékszállítása, kezelése és annak díjának beszedése ellenében 
egyösszegő, évente fizetendı koncessziós díjat fizet a Megrendelı részére, a szerzıdés 
megkötésétıl a szerzıdés lejártáig. 

� A koncessziós díj határidıre történı be nem fizetése súlyos szerzıdésszegésnek 
minısül, mely alapján a megrendelı jogosult a szerzıdés azonnali felmondására, és a 
meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 

� A szolgáltatási koncesszió tipikus területei közé tartozik a hulladék összegyőjtése, 
szállítása és elhelyezése. 

� A szolgáltatási koncesszió lényege, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata, mint 
ajánlatkérı a hulladék kezelési közszolgáltatás ellátásáért nem fizet, hanem annak 
ellenértékéért a szolgáltatással összefüggı hasznosítási jogot, azaz a szolgáltatás 
ellenértékét beszedési kötelezettséggel együtt – meghatározott mértékő koncessziós díj 
ellenében – a szerzıdés idıtartamára a nyertes ajánlattevı számára átadja. 

 
A két szerzıdés tervezete az elıterjesztés 1. és 2. mellékletét képzi. 
Ha koncessziós szerzıdés lesz, az ajánlati felhívás és az ajánlattételi dokumentáció 
jóváhagyása a közbeszerzési szabályzat 20. pontja alapján a polgármester hatásköre. 
 
Ha nem koncessziós szerzıdés lesz, akkor második körben a jelen Képviselı-testületi ülést 
rövid idın belül egy rendkívüli Képviselı-testületi ülés követné, amelyen a közszolgáltatási 
szerzıdésnek megfelelı közbeszerzési eljárási fajta ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció 
tervezetét kell elfogadni, melyet követıen indulhat a közbeszerzési eljárás lebonyolítása. 
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Tekintettel a közbeszerzés becsült értékére (160.000.000 Ft ÁFA nélkül) célszerő az eljárást 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételével lefolytatni. 
A piackutatás eredményeképpen megállapítottuk, hogy egy nettó 160.000.000 Ft becsült 
értékő közbeszerzési eljárást egy hivatalos közbeszerzési tanácsadó cég 1 % + ÁFA 
ellenértékért vállal el. Ez jelen esetben cirka 1.600.000 Ft + ÁFA költséget jelentene az 
Önkormányzat számára. A közbeszerzési eljárás lefolytatására 3 cégtıl kértünk be árajánlatot, 
melyek az elıterjesztés 3, 4 és 5. számú mellékletét képzik. 
Kérem T. Képviselı-testületet, hogy a szerzıdéstervezet áttekintését követıen döntsön a 
határozattervezetben foglaltakról. 
 

Határozat-tervezet 
 
 
 ….../2011. (……) ÖH.  
Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel 
kapcsolatos döntések 
 
 
 
 

Határozat 
 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság javaslatának figyelembe vételével a benyújtott 3 ajánlatot benyújtó 
cég közül .......................................................... ajánlatát választja és felhatalmazza 
Lajosmizse Város Polgármesterét a kiválasztott közbeszerzési céggel a megbízási szerzıdés 
megkötésére. 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy a települési 
szilárd hulladék győjtése, szállítása és ártalmatlanítása tárgyában a ..........................................  
eljárást folytat le. 
 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. augusztus 25. 
 
 
 
Lajosmizse, 2011. augusztus 19. 
 
 Basky András  
 polgármester  
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Elıterjesztés 1. melléklete 
KÖZSZOLGÁLTATÓI SZERZİDÉS 

(koncessziós) 
 

 
Amely létrejött 
Megrendelı: ………………….,  
Székhely:………………………………. 
Statisztikai azonosító: …………………….. 
Bankszámlaszám:……………………….. 
Képviseli: …………………………….. polgármester 
 
másrészrıl 
 
Közszolgáltató: …………………………….. 
Székhely: ……………………………….. 
Cégjegyzékszám: …………………………… 
Adószám: …………………………………… 
Bankszámlaszám: ……………………………… 
Képviseli: …………………………………….., között alábbi feltételekkel. 
 

I. Elızmények 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben /továbbiakban Ötv./ és az 
államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvényben /továbbiakban Áht./ valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben /továbbiakban Hgt./ foglaltak 
alapján az Önkormányzat önkormányzati feladat-ellátási körbe tartozó - saját 
közigazgatási területét érintı – települési szilárd hulladék kezelése céljából a Hgt. 24.§ 
(4) bekezdés és a végrehajtására kiadott 224/2004 (VII.22.) Korm. Rendeletben foglaltak 
szerinti eltérésekkel a Közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény /továbbiakban 
Kbt./ szerinti közbeszerzési eljárást indított „Lajosmizse Város települési szilárdhulladék 
begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra irányuló közszolgáltatási szerzıdés” 
címmel, amelynek az ajánlattételi felhívása 2011. ……………….-én ……………számon 
jelent meg a Közbeszerzési Értesítıben. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, 
valamint a nyertes ajánlat jelen szerzıdés 1. számú melléklete. A közszolgáltatás ellátását 
a közbeszerzési eljárásban nyertesnek kihirdetett Közszolgáltató nyerte el. 
 
Jelen szerzıdés célja, hogy az érintett közszolgáltatás teljesítése érdekében – a 
hivatkozott közbeszerzési eljárás felhívásában és dokumentációjában szereplı 
feltételeknek és kötelezéseknek, valamint a Közszolgáltató ajánlatának megfelelıen – az 
Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti kapcsolatok szabályozásáról gondoskodjon 
összhangban a 224/2004. (VII.22.) Kormány rendeletben elıírtakkal. 
 

II. Általános feltételek 
 
1./ A közszolgáltatásként ellátott feladat terjedelme: 
 
1.1. A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a település közigazgatási területén 

keletkezı települési szilárd hulladék begyőjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására. Közszolgáltató ajánlatában ártalmatlanításra a 
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……………………………. szilárd hulladéklerakót jelölte meg. A közszolgáltatás 
nem terjed ki az állati eredető hulladékok kezelésére. 

1.2. Közszolgáltató a hulladékkezelési tevékenységet a település közigazgatási 
területén kizárólagos joggal látja el.  

1.3. A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer 
és gyakoriság szerinti teljesítése. Mindenfajta hulladék győjtése 35, 60, 80, 110, 
120 literes győjt ıben történik hetente egyszeri alkalommal Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló mindenkor hatályos rendelete szerint.  

1.4. Lomtalanításra évente kétszer kerül sor, elıre meghirdetett idıpontban.  
1.5. Megrendelı a jelenleg mőködı szelektívhulladék-győjtés rendszerét fenn kívánja 

tartani, ehhez kapcsolódóan Közszolgáltató jogait és kötelezettségeit jelen 
szerzıdés III. fejezet 12./ pontja tartalmazza. 

1.6. Megrendelı hozzájárul ahhoz, hogy Közszolgáltató által kezdeményezett más 
őrtartalmú gy őjt ıedényben is történhessen hulladékgyőjtés. 

 
2/ A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése: Lajosmizse Város közigazgatási 
területe. 
 
3./ Közszolgáltatás megkezdésének idıpontja: 2012. január 01. 
 
4./ A közszolgáltatás idıtartama: 2012. január 01.- 2021. december 31. 
 
5./. Jelen közszolgáltatásban a finanszírozás elvei és módszerei: Közszolgáltató a 
lakosságtól és az igénybevevıktıl közvetlenül szedi be a hulladékszállítási díjat, 
valamint a hulladék átvételi díjat. Közszolgáltató a lakosság részére a díjat negyedévente 
számlázza. Az egyéb szállítók részére a számlázás havonta történik, de az átvételi díj 
fizetése történhet azonnal is. 
 

III. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
1./ A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás folyamatos és teljes körő ellátása. 
 
1.1/ Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatot Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletében 
meghatározott feltételekkel (ürítés gyakorisága, hulladék edényzetek osztályozása, a 
közszolgáltatásba bevont terület meghatározása, a közszolgáltatás ellátásának rendszere 
és módszere, stb.) teljesíti. 
 
1.2/ A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelıen, rendszeresen, biztonságosan a szakmai szabályok és követelmények szerint 
végezni, a szolgáltatását akadályozó körülményekre, károkra az Önkormányzat 
figyelmét felhívni. 
1.3/ A Közszolgáltató feladata teljesítése során köteles a győjtés helyét a lehulló 
hulladéktól megtisztítani, a területet tisztán hátrahagyni. 
 
2./ Amennyiben a Közszolgáltató a meghatározott szállítási napon szolgáltatását – 
mőszaki vagy idıjárási gondok miatt - elvégezni nem tudná, akkor azt az akadály 
elhárítását követı járatszedési napon köteles teljesíteni. Ha a rendszeres szállítási nap 
ünnep, vagy munkaszüneti napra esik - és a Közszolgáltató és a Megrendelı másban 
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nem állapodnak meg -, akkor a hulladékot a következı munkanapon vagy a lakosság 
elızetes értesítése mellett a Közszolgáltató által megjelölt idıpontban kell elszállítani. Ha 
a győjt ıedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az ürítésre 
csak a következı szállítási napon kerül sor. Ha a hulladékot vagy a lomokat a 
Közszolgáltató a szállítási napon vagy az elızetesen meghirdetett idıpontban elszállítani 
nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlantulajdonosok hibájából történik, 
akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül a helyettesítı megoldásról 
gondoskodni. Az új idıpontról a lakosságot a Közszolgáltatónak kell írásban 
tájékoztatnia. 
 
3./ A Közszolgáltató köteles az általa elvárható gondossággal az edényzetet kezelni. Az 
Önkormányzat rendeletében rögzített edényzetben keletkezett károkért Közszolgáltató 
anyagi felelısséggel tartozik. 
  
4./ Az ürítendı edényzet biztosításáról (pótlásáról) Közszolgáltató köteles gondoskodni. 
A Közszolgáltat köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatás igénybevevıi külön 
díjazás ellenében győtıedényzetet bérelhessenek, vagy vásároljanak a Közszolgáltatótól 
akként, hogy annak a legfeljebb 5 éves kihordási idı mellett számított bérleti díja, illetve 
a vételára a győjt ıedény igazolt beszerzési költségét nem haladhatja meg. A Megrendelı 
erre irányuló igénye esetén a Közszolgáltató köteles az Önkormányzat felé igazolni a 
hulladékgyőjt ı edényzet vételárának, illetve az alkalmazott bérleti díjának 
összegszerőségét, továbbá az azt megalapozó dokumentumokat az Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. A Közszolgáltató által bérlet útján rendelkezésre bocsátott 
edényzet nem rendeltetésszerő használatából keletkezett kárt a szolgáltatás 
igénybevevıje köteles a Közszolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni és a győjt ıedény 
Közszolgáltató általi pótlásáról, kicserélésérıl, javításáról gondoskodni. A 
győjt ıedényben Közszolgáltató által okozott kárt Közszolgáltató térítésmentesen köteles 
kijavítani, vagy a győjt ıedényzetet kicserélni ha a károkozás neki vagy az érdekkörében 
eljáró személyeknek felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles a javítási 
munka idıtartamára helyettesítı győjt ıedényt biztosítani. 
 
5./ A Közszolgáltató köteles a hulladékgyőjt ı edények szállítását munkanapon reggel 
hat és este hét óra között elvégezni. 
6./ A Közszolgáltató köteles írásban tájékoztatni a lakosságot az ürítés napjáról. 
 
7./ A meghatározott gyakoriságú szállítás mellett, ha az ingatlantulajdonosnak többlet 
települési szilárdhulladéka keletkezik azt a Közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra 
rendszeresített hulladékgyőjt ı zsákban helyezheti el. Közszolgáltató köteles a zsákot 
biztosítani és elszállítani. 
 
8./ A Közszolgáltató kötelezettsége az erre a célra biztosított szállító eszközén  az 
ingatlanon összegyőjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, 
lomtalanítás körébe tartozó települési szilárd hulladék (lom) évente két alkalommal 
történı – a Megrendelı által meghatározott idıpontban és helyen – begyőjtése és 
elszállítása és ártalmatlanítása, amelyért a Közszolgáltató külön díjazást nem számíthat 
fel sem a Megrendelınek, sem a hulladék tulajdonosának.  A lomtalanítás 
megszervezése a Közszolgáltató feladata. 
 
9./ Közszolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás idıtartama alatt Lajosmizse Város 
Önkormányzata területén mőködıen a szükséges ügyfélszolgálat felállításáról és 
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folyamatos mőködtetésérıl - ügyfélszolgálati iroda -, külön jogszabályban elıírt, a 
közszolgáltatással összefüggı adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésérıl, továbbá a 
hatósági engedéllyel rendelkezı és megfelelı mőszaki állapotban jármővek, gépek, 
berendezések és egyéb eszközök folyamatos biztosításáról, valamint a közszolgáltatás 
ellátása után járó díj pénzügyi kezelésérıl. 
 
10./ A Közszolgáltató köteles minden év decemberében - vagy az azt megelızı havi 
Képviselıtestületi ülésen – az elmúlt év tapasztalatairól tájékoztatást adni a 
Képviselıtestületnek (beszámoló).  
 
11./ Közszolgáltató a hulladékszállítást és ártalmatlanítást saját költségére és 
kockázatára végzi. A hulladék szállításával, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos 
költségeket Közszolgáltató viseli a technikai eszközök üzemeltetési díjával és a 
személyzet költségeivel együtt. 
 
12./ Szelektív hulladékgyőjtés szabályai: 
Közszolgáltató biztosítja a szelektív hulladékgyőjtéshez szükséges zsák eljuttatását 
az ingatlanokhoz. 
A begyőjtés havonta egyszer, elıre meghatározott idıpontokban történik. 
A házhoz menı győjtés a mőanyag, fém, társított italos karton (Tetra Pak) és papír 
anyagfajtákra vonatkozik. 
 
 

III. Megrendelı jogai és kötelezettsége 
 
1./ A Megrendelı köteles a Hgt.23.§-a szerinti adatokat a Közszolgáltatónak szolgáltatni. 
 
2./ Megrendelı köteles továbbá elısegíteni a közszolgáltatás körébe tartozó és a 
településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységeket, valamint a településen 
mőködtetett különbözı közszolgáltatásokat összehangolni. 
 
3./ A Megrendelı különbözı közszolgáltatások körében az általa alkotott rendeletekben, 
illetve a közszolgáltatási szerzıdésekben az ügyfélszolgálati és az ügyfél tájékoztatási 
rendszerekre vonatkozóan – a szolgáltatás jellegéhez mérten – egységes elveket határoz 
meg. 
 
4./ Megrendelınek a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége nincs. 
 

IV. A közszolgáltatás díja 
 

1./Közszolgáltató a települési szilárd hulladék begyőjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatását az alábbi díjazás alapján végzi: 
 
 - a szilárd hulladék begyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának díja 
nettó………………… Ft/l. 
 
2./Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatának megfelelıen a jelen 
szerzıdés IV. 1./ pontjában meghatározott díjat ……..hónapon keresztül változatlanul 
fenntartja. 
 



 9 

3./ Közszolgáltató köteles 2013. évtıl a Hgt. 25.§ (4) bekezdése szerinti tartalommal 
évente március 31. napjáig részletes költségelemzést készíteni és javaslat formájában az 
Önkormányzat elé terjeszteni. A közszolgáltatás díját az Önkormányzat a ……évtıl 
rendelet formában állapítja meg egyéves díjfizetési idıszakra, amelynek kezdte a 
tárgyév június 1. napja. A közszolgáltatás díja tartalmazza a lomtalanítás és a szelektív 
hulladék győjtés, szállítás és hasznosítás díját is. 
 
4./ A közszolgáltatási díj késedelmes fizetése esetén a Közszolgáltató a Ptk. szerinti 
késedelmi kamatot jogosult felszámolni a közszolgáltatást igénybevevı fogyasztóval 
szemben. 
 
5./ Közszolgáltatással érintett terület lakosságának száma: 11.629 fı 2.638 háztartás.   
 
6./ A közszolgáltatást várhatóan igénybe vevı gazdálkodó szervezetek száma: 197.  
7./ A közszolgáltatás során a várható hulladék mennyiségét, fajtáját és összetételét a 2. 
számú melléklet tartalmazza.  
 

V. Konszesszió díja 
 
1./ Közszolgáltató a hulladékszállítása és annak díjának beszedése ellenében 2011.évben 
1.200.000,-Ft+ÁFA egyösszegő koncessziós díjat fizet Megrendelı részére jelen szerzıdés 
aláírását követı 15 napon belül, átutalással. 
 
2./ Megrendelı biztosítja, hogy Lajosmizse Város területén kizárólagosan a 
Közszolgáltató végezheti a hulladékszállítást. 
 
3./Közszolgáltató a hulladék kezelése és annak díjának beszedése ellenében további évi 
600.000.-Ft+ÁFA koncessziós díjat fizet Megrendelı részére, 2012.év-tıl tíz év 
idıtartamra. A koncessziós díj fizetése évente történik, mely során a jelen szerzıdés V. 
fejezet 3./ pontjában meghatározott díjat kell az aktuális évet megelızı december 20.-ig 
befizetni. 
 
4./ A koncessziós díj a Megrendelı  ………...-…………-……….. számú számlájára 
történı átutalással kerül megfizetésre. 
 
5./ A koncessziós díj késedelmes fizetése esetén a Megrendelı a Közszolgáltatónak 
késedelmi kamatot számíthat fel, melynek mértéke évi …. %, alapja a késedelmesen 
kifizetett összeg, mértéke a késedelmes napok száma. 
 
6./ A koncessziós díj határidıre történı be nem fizetése súlyos szerzıdésszegésnek 
minısül, mely alapján a Megrendelı jogosult a szerzıdés azonnali felmondására, és a 
meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 
 

VI. Szerzıdési biztosítékok 
 
1./ Közszolgáltató nettó 5.000.000,-Ft, azaz ötmillió forint jóteljesítési biztosítékot nyújt 
a késedelmes teljesítés illetve a teljesítés elmaradása esetére a Megrendelınek. A 
biztosíték a Közszolgáltató választása szerint teljesíthetı a Megrendelı bankszámlájára 
történı befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzıdés alapján 
kiállított – készfizetı kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A jólteljesítési 
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biztosítékot jelen szerzéskötéssel egyidejőleg Közszolgáltató a Megrendelı 
rendelkezésére bocsátotta. 
 
2./ Közszolgáltató jelen szerzıdés 3.számú mellékletében nyilatkozik, hogy a 
közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a szerzıdésben vállalt 
kötelezettségeinek teljesítését. 
 
3./ Közszolgáltató jelen szerzıdés 4.számú mellékletében nyilatkozik, hogy rendelkezik a 
felhívásban megjelölt tevékenység végzéséhez - külön jogszabályokban megállapított – 
érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel. 
 

VII. Alvállalkozók 
 
1./ A jelen szerzıdés Közszolgáltató általi teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt - a 
beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - 
alvállalkozó mőködhet közre, továbbá köteles közremőködni a 69. § (8) bekezdése 
szerinti esetben a megnevezett alvállalkozó. Ezen alvállalkozók sem vehetnek igénybe 
saját teljesítésük tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót vagy teljesítési 
segédet. 
 
2./Egyéb, a beszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozók igénybe vétele esetén, az alvállalkozói szerzıdés megkötése elıtt 
Közszolgáltató az igénybe venni kívánt alvállalkozóiról köteles tájékoztatni a 
Megrendelıt. Megrendelı jogosult a tájékoztatást követı 3 napon belül a jelzett 
alvállalkozó igénybevételét megakadályozni.  

 
3./ Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása Közszolgáltató feladata. 
Közszolgáltató az alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha saját maga 
követte volna el. 

 
4./ Ha a szerzıdéskötést követıen - a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok 
következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó, illetıleg szakember 
bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerzıdés vagy annak egy része nem lenne 
teljesíthetı a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelı más megjelölt szervezet (személy) 
közremőködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel azoknak a 69. § (2) bekezdése 
szerinti mőszaki-szakmai alkalmassági minimum követelményeknek, melyeknek a 
Közszolgáltató a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 
 

VIII. Kapcsolattartás 
 

A szerzıdı felek jelen szerzıdés teljesítése során minden lényeges körülményrıl 
kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni. 

 
Megrendelı kapcsolattartója: ………………………………. 

Telefonszám: ……………………………… 
 

Közszolgáltató kapcsolattartója:  
…………………………………. 
Telefonszám:………………… 
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IX. Szerzıdés módosítása, felmondása 

 
1./ A Felek a Kbt. 303.§-ára tekintettel csak akkor módosíthatják a szerzıdésnek a 
felhívás, a dokumentáció feltételei, illetıleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott 
részét, ha a szerzıdéskötést követıen - a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok 
következtében - beállott körülmény miatt a szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos 
érdekét sérti. 
 
2./ Ha a közszolgáltatási szerzıdés megkötését követıen alkotott jogszabály a 
közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik 
szerzıdı fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerzıdı felek egybehangzó akarattal a 
szerzıdést módosíthatják. 
 
3./ A közszolgáltatási szerzıdés megszőnik a benne meghatározott idıtartam lejártával, 
a közszolgáltató jogutód nélküli megszőnésével, elállással, ha a teljesítés még nem 
kezdıdött meg, felmondással. 
 
4./ A közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdéstıl a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt 
követıen a szerzıdést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerzıdés megkötését 
követıen alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit úgy 
változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerzıdésszerő teljesítése 
körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentıs mértékben sérti. 
 
5./ Az önkormányzat képviselıtestülete a közszolgáltatási szerzıdést felmondhatja, ha a 
közszolgáltató – közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységre vonatkozó 
jogszabályokat vagy hatósági elıírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét 
bíróság vagy hatóság jogerısen megállapította. 
 
6./ Az önkormányzat képviselıtestülete a közszolgáltatási szerzıdést felmondhatja, ha a 
közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésben megállapított kötelezettségét neki 
felróhatóan súlyosan megsértette. 
 
7./ Ha az önkormányzat képviselıtestülete a közszolgáltatási szerzıdést a 
Közszolgáltatóval szemben mondja fel, a felmondás hatálya kiterjed a közszolgáltatóval 
közös ajánlatot benyújtó valamennyi vállalkozásra. 
 
8./ A közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdést akkor mondhatja fel, ha az 
önkormányzat a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott kötelezettségét – a 
közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt 
okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.  
 
9./ A közszolgáltatási szerzıdés felmondási ideje 6 hónap.  
 
10./ Szerzıdés megszőnése esetén – amennyiben a vállalkozó hibájából történik-, úgy a 
befizetett koncessziós díj Megrendelıt illeti meg.  
 
11./ Ha a szerzıdés teljesítése során Közszolgáltató olyan körülménybe ütközik, mely 
gátolná a teljesítést, akkor azt azonnal köteles írásban Megrendelınek jelezni. 
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X. Záró rendelkezések 
 
1./ Ha a jelen szerzıdés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek 
minısülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerzıdés egészét. A szerzıdés 
érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetık, 
az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek 
közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy 
annak minısített rendelkezések nélkül a szerzıdést a Felek egyáltalán nem kötötték 
volna meg. 
2./ Közszolgáltató jelen közszolgáltatói szerzıdés idıtartama alatt köteles a 2003. évi 
XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról és az 1995. évi LIII. Törvény 
környezetvédelmének általános szabályairól, valamint az ezekhez kapcsolódó rendeletek 
– különösen az alábbiakban felsorolt rendeletek – elıírásait maradéktalanul betartani: 

- 11/1996. (VII.04.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és 
képesítési feltételeirıl, 

- 93/1996. (VII.04.) Kormányrendelet a környezetvédelmi megbízott 
alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról,  

- 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet levegıvédelemrıl, 
- 98/2001. (VI.15.)Kormányrendelet veszélyes hulladékkezelésrıl,  
- 213/2001. (XI.14.) Kormányrendelet a települési hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeirıl, 
- 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet zaj és rezgésvédelemrıl, 
- 164/2003. (X.18.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekrıl, 
- 224/2004. (VII.22.) Kormányrendelet  a hulladékkezelési közszolgáltató 

kiválasztásáról és közszolgáltatási szerzıdésrıl, 
- 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról, 
- 20/2006. (IV.05.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a 

hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl. 
3./ Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadóak. 
4./ Szerzıdı felek rögzítik, hogy a szerzıdéses jogviszonyukból keletkezı vitájuk 
rendezése érdekében nem kívánnak igénybe venni mediátori közremőködést. Felek a 
jelen szerzıdésbıl eredı esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben 
ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függıen kikötik a Kecskeméti Városi 
Bíróság, illetıleg a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 
Felek a jelen közszolgáltatói szerzıdést elolvasás és együttes értelmezést követıen, 
mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag aláírták. 
A szerzıdés mellékletei: 

1. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
2. Felhatalmazó nyilatkozat 
3. Közszolgáltató nyilatkozata tevékenységrıl 
4. Közszolgáltató nyilatkozata környezethatósági engedélyrıl 
 
 

 
 
 ...…………………………….    ……………………………… 
 Megrendelı Közszolgáltató 
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2.számú melléklet 
 

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT (minta) 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata (Megrendelı) 
(székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.; adószáma:………………; képviseli: Basky 
András polgármester)  
 

felhatalmazza 
 

 
az …………………………….-t (Közszolgáltató) 

(székhely: ………………………………; adószám: …………………….., 
bankszámlaszám: …………………………………………………),   
 
hogy a Kbt. 99.§ (1) bekezdése alapján, a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt esetben, 
azonnali beszedési megbízást nyújtson be a Megrendelı 
……………………………………Fiókjánál vezetett ………………………számú 
bankszámlája terhére, a jelen nyilatkozathoz csatolt „Lajosmizse Város települési 
szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra irányuló 
közszolgáltatási szerzıdés” tárgyú közbeszerzési eljárásban 2011. ………………… 
napján megkötött közszolgáltatói szerzıdésben meghatározott 
……………………………. Forint/l összegő köszolgáltatói díj erejéig, abban az 
esetben, ha a Közszolgáltató szerzıdésszerő teljesítését a Megrendelı igazolta, és a 
közszolgáltatói szerzıdésben meghatározott fizetési határidı eredménytelenül telt el. 
 
Jelen nyilatkozat érvénytelen, ha a Közszolgáltató nem csatolja a felhatalmazó 
nyilatkozathoz a Megrendelı nyilatkozatát a szerzıdésszerő teljesítésrıl. 
 
A felhatalmazó nyilatkozat visszavonására Lajosmizse Város Önkormányzata jogosult 
azt követıen, hogy a Kbt. 305.§ (6) bekezdés szerinti esetben a vállalkozási szerzıdésben 
foglalt fizetési kötelezettségét teljesítette. 
  
 
  
 
Dátum……………… 
 
…………………………… 
            Megrendelı 
 
  
A felhatalmazó nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem: 
 
 ………………………………………. 
 Bank 
 
 Dátum:……………… 
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Elıterjesztés 2. melléklete 

KÖZSZOLGÁLTATÓI SZERZİDÉS 
 

 
Amely létrejött 
Megrendelı: ………………….,  
Székhely:………………………………. 
Statisztikai azonosító: …………………….. 
Bankszámlaszám:……………………….. 
Képviseli: …………………………….. polgármester 
 
másrészrıl 
 
Közszolgáltató: …………………………….. 
Székhely: ……………………………….. 
Cégjegyzékszám: …………………………… 
Adószám: …………………………………… 
Bankszámlaszám: ……………………………… 
Képviseli: …………………………………….., között alábbi feltételekkel. 
 

I. Elızmények 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben /továbbiakban Ötv./ és az 
államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvényben /továbbiakban Áht./ valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben /továbbiakban Hgt./ foglaltak 
alapján az Önkormányzat önkormányzati feladat-ellátási körbe tartozó - saját 
közigazgatási területét érintı – települési szilárd hulladék kezelése céljából a Hgt. 24.§ 
(4) bekezdés és a végrehajtására kiadott 224/2004 (VII.22.) Korm. Rendeletben foglaltak 
szerinti eltérésekkel a Közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény /továbbiakban 
Kbt./ szerinti közbeszerzési eljárást indított „Lajosmizse Város települési szilárdhulladék 
begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra irányuló közszolgáltatási szerzıdés” 
címmel, amelynek az ajánlattételi felhívása 2011. ……………….-én ……………számon 
jelent meg a Közbeszerzési Értesítıben. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, 
valamint a nyertes ajánlat jelen szerzıdés 1. számú melléklete. A közszolgáltatás ellátását 
a közbeszerzési eljárásban nyertesnek kihirdetett Közszolgáltató nyerte el. 
 
Jelen szerzıdés célja, hogy az érintett közszolgáltatás teljesítése érdekében – a 
hivatkozott közbeszerzési eljárás felhívásában és dokumentációjában szereplı 
feltételeknek és kötelezéseknek, valamint a Közszolgáltató ajánlatának megfelelıen – az 
Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti kapcsolatok szabályozásáról gondoskodjon 
összhangban a 224/2004. (VII.22.) Kormány rendeletben elıírtakkal. 
 

II. Általános feltételek 
 
1./ A közszolgáltatásként ellátott feladat terjedelme: 
 
1.7. A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a település közigazgatási területén 

keletkezı települési szilárd hulladék begyőjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására. Közszolgáltató ajánlatában ártalmatlanításra a 
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……………………………. szilárd hulladéklerakót jelölte meg. A közszolgáltatás 
nem terjed ki az állati eredető hulladékok kezelésére. 

1.8. Közszolgáltató a hulladékkezelési tevékenységet a település közigazgatási 
területén kizárólagos joggal látja el.  

1.9. A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer 
és gyakoriság szerinti teljesítése. Mindenfajta hulladék győjtése 35, 60, 80, 110, 
120 literes győjt ıben történik hetente egyszeri alkalommal Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló mindenkor hatályos rendelete szerint.  

1.10. Lomtalanításra évente kétszer kerül sor, elıre meghirdetett idıpontban.  
1.11. Megrendelı a jelenleg mőködı szelektívhulladék-győjtés rendszerét fenn kívánja 

tartani, ehhez kapcsolódóan Közszolgáltató jogait és kötelezettségeit jelen 
szerzıdés III. fejezet 12./ pontja tartalmazza. 

1.12. Megrendelı hozzájárul ahhoz, hogy Közszolgáltató által kezdeményezett más 
őrtartalmú gy őjt ıedényben is történhessen hulladékgyőjtés. 

 
2/ A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése: Lajosmizse Város közigazgatási 
területe. 
 
3./ Közszolgáltatás megkezdésének idıpontja: 2012. január 01. 
 
4./ A közszolgáltatás idıtartama: 2012. január 01.- 2021. december 31. 
 
5./. Jelen közszolgáltatásban a finanszírozás elvei és módszerei: Közszolgáltató a 
lakosságtól és az igénybevevıktıl közvetlenül szedi be a hulladékszállítási díjat, 
valamint a hulladék átvételi díjat. Közszolgáltató a lakosság részére a díjat negyedévente 
számlázza. Az egyéb szállítók részére a számlázás havonta történik, de az átvételi díj 
fizetése történhet azonnal is. 
 

III. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
1./ A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás folyamatos és teljes körő ellátása. 
 
1.1/ Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatot Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletében 
meghatározott feltételekkel (ürítés gyakorisága, hulladék edényzetek osztályozása, a 
közszolgáltatásba bevont terület meghatározása, a közszolgáltatás ellátásának rendszere 
és módszere, stb.) teljesíti. 
 
1.2/ A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelıen, rendszeresen, biztonságosan a szakmai szabályok és követelmények szerint 
végezni, a szolgáltatását akadályozó körülményekre, károkra az Önkormányzat 
figyelmét felhívni. 
1.3/ A Közszolgáltató feladata teljesítése során köteles a győjtés helyét a lehulló 
hulladéktól megtisztítani, a területet tisztán hátrahagyni. 
 
2./ Amennyiben a Közszolgáltató a meghatározott szállítási napon szolgáltatását – 
mőszaki vagy idıjárási gondok miatt - elvégezni nem tudná, akkor azt az akadály 
elhárítását követı járatszedési napon köteles teljesíteni. Ha a rendszeres szállítási nap 
ünnep, vagy munkaszüneti napra esik - és a Közszolgáltató és a Megrendelı másban 
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nem állapodnak meg -, akkor a hulladékot a következı munkanapon vagy a lakosság 
elızetes értesítése mellett a Közszolgáltató által megjelölt idıpontban kell elszállítani. Ha 
a győjt ıedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az ürítésre 
csak a következı szállítási napon kerül sor. Ha a hulladékot vagy a lomokat a 
Közszolgáltató a szállítási napon vagy az elızetesen meghirdetett idıpontban elszállítani 
nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlantulajdonosok hibájából történik, 
akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül a helyettesítı megoldásról 
gondoskodni. Az új idıpontról a lakosságot a Közszolgáltatónak kell írásban 
tájékoztatnia. 
 
3./ A Közszolgáltató köteles az általa elvárható gondossággal az edényzetet kezelni. Az 
Önkormányzat rendeletében rögzített edényzetben keletkezett károkért Közszolgáltató 
anyagi felelısséggel tartozik. 
  
4./ Az ürítendı edényzet biztosításáról (pótlásáról) Közszolgáltató köteles gondoskodni. 
A Közszolgáltat köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatás igénybevevıi külön 
díjazás ellenében győtıedényzetet bérelhessenek, vagy vásároljanak a Közszolgáltatótól 
akként, hogy annak a legfeljebb 5 éves kihordási idı mellett számított bérleti díja, illetve 
a vételára a győjt ıedény igazolt beszerzési költségét nem haladhatja meg. A Megrendelı 
erre irányuló igénye esetén a Közszolgáltató köteles az Önkormányzat felé igazolni a 
hulladékgyőjt ı edényzet vételárának, illetve az alkalmazott bérleti díjának 
összegszerőségét, továbbá az azt megalapozó dokumentumokat az Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. A Közszolgáltató által bérlet útján rendelkezésre bocsátott 
edényzet nem rendeltetésszerő használatából keletkezett kárt a szolgáltatás 
igénybevevıje köteles a Közszolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni és a győjt ıedény 
Közszolgáltató általi pótlásáról, kicserélésérıl, javításáról gondoskodni. A 
győjt ıedényben Közszolgáltató által okozott kárt Közszolgáltató térítésmentesen köteles 
kijavítani, vagy a győjt ıedényzetet kicserélni ha a károkozás neki vagy az érdekkörében 
eljáró személyeknek felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles a javítási 
munka idıtartamára helyettesítı győjt ıedényt biztosítani. 
 
5./ A Közszolgáltató köteles a hulladékgyőjt ı edények szállítását munkanapon reggel 
hat és este hét óra között elvégezni. 
6./ A Közszolgáltató köteles írásban tájékoztatni a lakosságot az ürítés napjáról. 
 
7./ A meghatározott gyakoriságú szállítás mellett, ha az ingatlantulajdonosnak többlet 
települési szilárdhulladéka keletkezik azt a Közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra 
rendszeresített hulladékgyőjt ı zsákban helyezheti el. Közszolgáltató köteles a zsákot 
biztosítani és elszállítani. 
 
8./ A Közszolgáltató kötelezettsége az erre a célra biztosított szállító eszközén  az 
ingatlanon összegyőjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, 
lomtalanítás körébe tartozó települési szilárd hulladék (lom) évente két alkalommal 
történı – a Megrendelı által meghatározott idıpontban és helyen – begyőjtése és 
elszállítása és ártalmatlanítása, amelyért a Közszolgáltató külön díjazást nem számíthat 
fel sem a Megrendelınek, sem a hulladék tulajdonosának.  A lomtalanítás 
megszervezése a Közszolgáltató feladata. 
 
9./ Közszolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás idıtartama alatt Lajosmizse Város 
Önkormányzata területén mőködıen a szükséges ügyfélszolgálat felállításáról és 
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folyamatos mőködtetésérıl - ügyfélszolgálati iroda -, külön jogszabályban elıírt, a 
közszolgáltatással összefüggı adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésérıl, továbbá a 
hatósági engedéllyel rendelkezı és megfelelı mőszaki állapotban jármővek, gépek, 
berendezések és egyéb eszközök folyamatos biztosításáról, valamint a közszolgáltatás 
ellátása után járó díj pénzügyi kezelésérıl. 
 
10./ A Közszolgáltató köteles minden év decemberében - vagy az azt megelızı havi 
Képviselıtestületi ülésen – az elmúlt év tapasztalatairól tájékoztatást adni a 
Képviselıtestületnek (beszámoló).  
 
11./ Közszolgáltató a hulladékszállítást és ártalmatlanítást saját költségére és 
kockázatára végzi. A hulladék szállításával, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos 
költségeket Közszolgáltató viseli a technikai eszközök üzemeltetési díjával és a 
személyzet költségeivel együtt. 
 
12./ Szelektív hulladékgyőjtés szabályai: 
Közszolgáltató biztosítja a szelektív hulladékgyőjtéshez szükséges zsák eljuttatását 
az ingatlanokhoz. 
A begyőjtés havonta egyszer, elıre meghatározott idıpontokban történik. 
A házhoz menı győjtés a mőanyag, fém, társított italos karton (Tetra Pak) és papír 
anyagfajtákra vonatkozik. 
 
 

III. Megrendelı jogai és kötelezettsége 
 
1./ A Megrendelı köteles a Hgt.23.§-a szerinti adatokat a Közszolgáltatónak szolgáltatni. 
 
2./ Megrendelı köteles továbbá elısegíteni a közszolgáltatás körébe tartozó és a 
településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységeket, valamint a településen 
mőködtetett különbözı közszolgáltatásokat összehangolni. 
 
3./ A Megrendelı különbözı közszolgáltatások körében az általa alkotott rendeletekben, 
illetve a közszolgáltatási szerzıdésekben az ügyfélszolgálati és az ügyfél tájékoztatási 
rendszerekre vonatkozóan – a szolgáltatás jellegéhez mérten – egységes elveket határoz 
meg. 
 
4./ Megrendelınek a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége nincs. 
 

IV. A közszolgáltatás díja 
 

1./Közszolgáltató a települési szilárd hulladék begyőjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatását az alábbi díjazás alapján végzi: 
 
 - a szilárd hulladék begyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának díja 
nettó………………… Ft/l. 
 
2./Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatának megfelelıen a jelen 
szerzıdés IV. 1./ pontjában meghatározott díjat ……..hónapon keresztül változatlanul 
fenntartja. 
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3./ Közszolgáltató köteles 2013. évtıl a Hgt. 25.§ (4) bekezdése szerinti tartalommal 
évente március 31. napjáig részletes költségelemzést készíteni és javaslat formájában az 
Önkormányzat elé terjeszteni. A közszolgáltatás díját az Önkormányzat a ……évtıl 
rendelet formában állapítja meg egyéves díjfizetési idıszakra, amelynek kezdte a 
tárgyév június 1. napja. A közszolgáltatás díja tartalmazza a lomtalanítás és a szelektív 
hulladék győjtés, szállítás és hasznosítás díját is. 
 
4./ A közszolgáltatási díj késedelmes fizetése esetén a Közszolgáltató a Ptk. szerinti 
késedelmi kamatot jogosult felszámolni a közszolgáltatást igénybevevı fogyasztóval 
szemben. 
 
5./ Közszolgáltatással érintett terület lakosságának száma: 11.629 fı 2.638 háztartás.   
 
6./ A közszolgáltatást várhatóan igénybe vevı gazdálkodó szervezetek száma: 197.  
7./ A közszolgáltatás során a várható hulladék mennyiségét, fajtáját és összetételét a 2. 
számú melléklet tartalmazza.  
 
 

V. Szerzıdési biztosítékok 
 
1./ Közszolgáltató nettó 5.000.000,-Ft, azaz ötmillió forint jóteljesítési biztosítékot nyújt 
a késedelmes teljesítés illetve a teljesítés elmaradása esetére a Megrendelınek. A 
biztosíték a Közszolgáltató választása szerint teljesíthetı a Megrendelı bankszámlájára 
történı befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzıdés alapján 
kiállított – készfizetı kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A jólteljesítési 
biztosítékot jelen szerzéskötéssel egyidejőleg Közszolgáltató a Megrendelı 
rendelkezésére bocsátotta. 
 
2./ Közszolgáltató jelen szerzıdés 3.számú mellékletében nyilatkozik, hogy a 
közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a szerzıdésben vállalt 
kötelezettségeinek teljesítését. 
 
3./ Közszolgáltató jelen szerzıdés 4.számú mellékletében nyilatkozik, hogy rendelkezik a 
felhívásban megjelölt tevékenység végzéséhez - külön jogszabályokban megállapított – 
érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel. 
 

VI. Alvállalkozók 
 
1./ A jelen szerzıdés Közszolgáltató általi teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt - a 
beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - 
alvállalkozó mőködhet közre, továbbá köteles közremőködni a 69. § (8) bekezdése 
szerinti esetben a megnevezett alvállalkozó. Ezen alvállalkozók sem vehetnek igénybe 
saját teljesítésük tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót vagy teljesítési 
segédet. 
 
2./Egyéb, a beszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozók igénybe vétele esetén, az alvállalkozói szerzıdés megkötése elıtt 
Közszolgáltató az igénybe venni kívánt alvállalkozóiról köteles tájékoztatni a 
Megrendelıt. Megrendelı jogosult a tájékoztatást követı 3 napon belül a jelzett 
alvállalkozó igénybevételét megakadályozni.  
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3./ Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása Közszolgáltató feladata. 
Közszolgáltató az alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha saját maga 
követte volna el. 

 
4./ Ha a szerzıdéskötést követıen - a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok 
következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó, illetıleg szakember 
bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerzıdés vagy annak egy része nem lenne 
teljesíthetı a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelı más megjelölt szervezet (személy) 
közremőködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel azoknak a 69. § (2) bekezdése 
szerinti mőszaki-szakmai alkalmassági minimum követelményeknek, melyeknek a 
Közszolgáltató a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 
 

VII. Kapcsolattartás 
 

A szerzıdı felek jelen szerzıdés teljesítése során minden lényeges körülményrıl 
kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni. 

 
Megrendelı kapcsolattartója: ………………………………. 

Telefonszám: ……………………………… 
 

Közszolgáltató kapcsolattartója:  
…………………………………. 
Telefonszám:………………… 

 
 

VIII. Szerzıdés módosítása, felmondása 
 
1./ A Felek a Kbt. 303.§-ára tekintettel csak akkor módosíthatják a szerzıdésnek a 
felhívás, a dokumentáció feltételei, illetıleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott 
részét, ha a szerzıdéskötést követıen - a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok 
következtében - beállott körülmény miatt a szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos 
érdekét sérti. 
 
2./ Ha a közszolgáltatási szerzıdés megkötését követıen alkotott jogszabály a 
közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik 
szerzıdı fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerzıdı felek egybehangzó akarattal a 
szerzıdést módosíthatják. 
 
3./ A közszolgáltatási szerzıdés megszőnik a benne meghatározott idıtartam lejártával, 
a közszolgáltató jogutód nélküli megszőnésével, elállással, ha a teljesítés még nem 
kezdıdött meg, felmondással. 
 
4./ A közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdéstıl a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt 
követıen a szerzıdést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerzıdés megkötését 
követıen alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit úgy 
változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerzıdésszerő teljesítése 
körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentıs mértékben sérti. 
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5./ Az önkormányzat képviselıtestülete a közszolgáltatási szerzıdést felmondhatja, ha a 
közszolgáltató – közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységre vonatkozó 
jogszabályokat vagy hatósági elıírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét 
bíróság vagy hatóság jogerısen megállapította. 
 
6./ Az önkormányzat képviselıtestülete a közszolgáltatási szerzıdést felmondhatja, ha a 
közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésben megállapított kötelezettségét neki 
felróhatóan súlyosan megsértette. 
 
7./ Ha az önkormányzat képviselıtestülete a közszolgáltatási szerzıdést a 
Közszolgáltatóval szemben mondja fel, a felmondás hatálya kiterjed a közszolgáltatóval 
közös ajánlatot benyújtó valamennyi vállalkozásra. 
 
8./ A közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdést akkor mondhatja fel, ha az 
önkormányzat a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott kötelezettségét – a 
közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt 
okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.  
 
9./ A közszolgáltatási szerzıdés felmondási ideje 6 hónap.  
 
10./ Szerzıdés megszőnése esetén – amennyiben a vállalkozó hibájából történik-, úgy a 
befizetett koncessziós díj Megrendelıt illeti meg.  
 
11./ Ha a szerzıdés teljesítése során Közszolgáltató olyan körülménybe ütközik, mely 
gátolná a teljesítést, akkor azt azonnal köteles írásban Megrendelınek jelezni. 
 

IX. Záró rendelkezések 
 
1./ Ha a jelen szerzıdés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek 
minısülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerzıdés egészét. A szerzıdés 
érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetık, 
az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek 
közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy 
annak minısített rendelkezések nélkül a szerzıdést a Felek egyáltalán nem kötötték 
volna meg. 
2./ Közszolgáltató jelen közszolgáltatói szerzıdés idıtartama alatt köteles a 2003. évi 
XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról és az 1995. évi LIII. Törvény 
környezetvédelmének általános szabályairól, valamint az ezekhez kapcsolódó rendeletek 
– különösen az alábbiakban felsorolt rendeletek – elıírásait maradéktalanul betartani: 
 

- 11/1996. (VII.04.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és 
képesítési feltételeirıl, 

- 93/1996. (VII.04.) Kormányrendelet a környezetvédelmi megbízott 
alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról,  

- 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet levegıvédelemrıl, 
- 98/2001. (VI.15.)Kormányrendelet veszélyes hulladékkezelésrıl,  
- 213/2001. (XI.14.) Kormányrendelet a települési hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeirıl, 
- 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet zaj és rezgésvédelemrıl, 
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- 164/2003. (X.18.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekrıl, 

- 224/2004. (VII.22.) Kormányrendelet  a hulladékkezelési közszolgáltató 
kiválasztásáról és közszolgáltatási szerzıdésrıl, 

- 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról, 

- 20/2006. (IV.05.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a 
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl. 

 
3./ Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadóak. 
 
4./ Szerzıdı felek rögzítik, hogy a szerzıdéses jogviszonyukból keletkezı vitájuk 
rendezése érdekében nem kívánnak igénybe venni mediátori közremőködést. Felek a 
jelen szerzıdésbıl eredı esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben 
ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függıen kikötik a Kecskeméti Városi 
Bíróság, illetıleg a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 
 
Felek a jelen közszolgáltatói szerzıdést elolvasás és együttes értelmezést követıen, 
mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag aláírták. 
 
A szerzıdés mellékletei: 

1. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
2. Felhatalmazó nyilatkozat 
3. Közszolgáltató nyilatkozata tevékenységrıl 
4. Közszolgáltató nyilatkozata környezethatósági engedélyrıl 
 
 

 
 
 ...…………………………….    ……………………………… 
 Megrendelı Közszolgáltató 
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2.számú melléklet 
 

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT (minta) 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata (Megrendelı) 
(székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.; adószáma:………………; képviseli: Basky 
András polgármester)  
 

felhatalmazza 
 

 
az …………………………….-t (Közszolgáltató) 

(székhely: ………………………………; adószám: …………………….., 
bankszámlaszám: …………………………………………………),   
 
hogy a Kbt. 99.§ (1) bekezdése alapján, a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt esetben, 
azonnali beszedési megbízást nyújtson be a Megrendelı 
……………………………………Fiókjánál vezetett ………………………számú 
bankszámlája terhére, a jelen nyilatkozathoz csatolt „Lajosmizse Város települési 
szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra irányuló 
közszolgáltatási szerzıdés” tárgyú közbeszerzési eljárásban 2011. ………………… 
napján megkötött közszolgáltatói szerzıdésben meghatározott 
……………………………. Forint/l összegő köszolgáltatói díj erejéig, abban az 
esetben, ha a Közszolgáltató szerzıdésszerő teljesítését a Megrendelı igazolta, és a 
közszolgáltatói szerzıdésben meghatározott fizetési határidı eredménytelenül telt el. 
 
Jelen nyilatkozat érvénytelen, ha a Közszolgáltató nem csatolja a felhatalmazó 
nyilatkozathoz a Megrendelı nyilatkozatát a szerzıdésszerő teljesítésrıl. 
 
A felhatalmazó nyilatkozat visszavonására Lajosmizse Város Önkormányzata jogosult 
azt követıen, hogy a Kbt. 305.§ (6) bekezdés szerinti esetben a vállalkozási szerzıdésben 
foglalt fizetési kötelezettségét teljesítette. 
  
 
  
 
Dátum……………… 
 
…………………………… 
            Megrendelı 
 
  
A felhatalmazó nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem: 
 
 ………………………………………. 
 Bank 
 
 Dátum:……………… 
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Elıterjesztés 3. melléklete 
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Elıterjesztés 4. melléklete 
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Elıterjesztés 5. melléklete 
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