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KözszoIgáltatás i szerző dés

mely létrejótt egyrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzat a (5666 M
Kossuth tér 1., képviseletében: Ruck Márlon polgármestel), mint megrendelő
Onkormanyzat), másrészról

a Medryesegyháui Yizmű Nonprofit Kft. (566ó Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
képviseietóben Nadabán Játros igyvezető igazgatő) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)
kőzött az alábbi feltételekkel:

1.1 A szolgáItatás tárgya:

1.1./ A szolgáltatási tevékenysé g az ingatlanon keletkező, közüzemi csatomahálózatba nem
vezeíe|l, vagy a helyben való, engedélyezett módon történő előtisztítás után befogadóba szintén
nem vezetett háztartási (kommunális) szennyvizek, melyeket a vizek hasznosítását, védelmét
és kártételeinek elhádtását szolgiáló, vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben
meghatározott módon gyűjtenek a beryűjtésére és a kijelölt helyen történő elhelyezéséreo
valamint ártalmatlanítására terjed ki.

1.2./ Az Önkormányzat 25/2013. (X[.1S.) Ök. rendelete alapján megbizza a Szolgáltatőí az 1.7.
pontban meghatározott tevékenység, szolgáltatás e||átáséra, melyet Szolgáltató elvállal.

1.3./ Szolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez sztikséges mennyiségű és minőségű
jármú, gép, eszköz, berendezés, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember
biáosítására,

I.4./ Szolgáltató köteles a szolgáltatás folyamatos, biztonságos eLlátáséltoz szükséges
valamennyi karbantartás, felújitás elvégzésére.

1.5./ Szolgáltató aközszolgá|tatás ellátása során jogosult közremúködők és teljesítési segédek (a
továbbiakban: közremúködő) igénybevételére, ezek személyét, illetve a személyükben
bekövetkezett változást köteles az Önkormiinyzatnak bejelenteni. Szolgáltató a közreműködői
á|tal végzett tevékenységért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna.

|.6.1 Szolgéútatő csak akkor jogosult közreműködőt igénybe venni a közszolgáltatás ellátása
során, ha a közremuködő teljesíti, illetve i gazolja az alábbiakat:

a) a szennyvizbegyújtés közszolgátatás ellátáshoz szükséges, nevére szóló érvényes hatósági
engedélye meglétét;

b) a közszolgáltatás - külön jogszabályban meghatarozott - személyi és targfi, valamint
közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós és a kömyezetvédelmi
szempontoknak maradéktalanui megfelelő ellátást.

I.7.1 A szolgáltatás mennyiségi terjedelmének meghatátozása során figyelembe kell venni az
ártalmatlanításra kijelölt, az Önkormátryzat tulajdonát képző Medgyesegyhaza, külterület 080/36
helyrajzi szám alatti szenrryviztisztilő-telepnek az áttalmatlanításra rendelkezésre rálló névleges
kapacitását, amely 300 m3/nap.

2.1 A szo|gá|tatás helye: Medgyesegyhaza v.ííos közigazgatási területe.
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3./ A szerződés időtartama: E szerződés határozott időre, 5 éwe szól.

4./ Szolgáltatási díj meghatározása és módosítása:

4.1./ A nem közművel összegyújtött héatartásí szerutyvíz begyűjtésének, elszállításának és
ártalmatlanításának díja egl,tényezős. A szolgáltatási díjat az Önkorményzat helf rendeletben
állapítja meg,

4.2./ A szolgá|íatási dij váIIoztatására a Szolgáltató a tiárgyévet me gelőző év október 31-ig tehet
javaslatot a vizgazdélkodásról szóló i995. évi LVII. törvény előírásainak figyelembe vételével.
A díjemelés mértéke évenként kiilön megállapodás tárgyát képezi.

4.3./ Az igazolt közszolgáltatási díjhátralék esetében a felek a vízgazdálkodásró1 szóló 1995. évi
LVII. törvényben szabályozott eljárást alkalmazzék.

4.4./ A lakosság á]tal fizetendő szolgáltatási díj megállapításánál felek díjcsökkentő elemként
Íigyelembe veszik a költségek ellentételezésére kapott helyi és/vagy központi költségvetési
támogatást, melynek elszámolása során kölcsönös9n együttmúködnek.

5./ Szolgáltatási kötelezettség a megrendelőkke| szemben:

5,1./ Szolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz begyűjtését és a
kijelölt helyen történő elhe|yezését valamint ártalmatlanítását a megrendeléstól számított 3
munkanapon beliil (kivéve, ha a megrendelő kifejezetten kéri a 3 munkanapnál késóbbi
időpontbeli teljesítést) 7 és 16 óra közöít, a szálliásra kitűzött napon 3 órás időtartamon belül, a
szerződés hatálya alatt folyamatosaíI és teljes körúen elvégezni.

5.2./ Szo|gáltató köteles a hozzá beétkező megrendelések sorrendjében, a mindenkori érvényes
vonatkozó jogszabályok, valamint e szerződés betartásával ellátni a 1.1, pontban meghatározott
tevékenységet. Ennek elmulasztásából, vagy hibás teljesítésből adódó kárért a Szolgáltató felel.
A Szolgáltató a szolgáltatás ellátása során a szolgáltatást igénybevevővel á1l jogviszonyban.

5.3./ A szolgáltatő az elszállitott mennyiség mérésrő1 úgy köteles gondoskodni, hogy azt a
szolgáJtatási igénybe vevő bármikor ellenőrizhesse.

ű Eryüttműködósi kötelezettség, szolgáltatás ellenőrzése:

6.1.1 Az Önkormányzat Medgyesegyház a város kőzigazgatási területén 2018. december 31-ig
kizáról.ag Szolgáltató részére biztosída az I.!. pontban meghatározott tevékenység végzésének
jogát,

6.2./ Szo|géltató vállalja, hogy a szolgáltatást szakszerűen, teljes felelősséggel, a mindenkor
érvényes jogszabályok, önkormányzati rendelet követelményeinek és e szeződésnek
megfelelően végzi.
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6.3./ A Szolgáltató a szerződés hatálybalépését követően, illetve ezt követően évenként köteles
szolgáltatói jogosultságát (nevét, telephelyét, telefonszámát) egy helyi újságban meghirdetr:i a
megrendelések bejelentésének és a fogyasztói panaszok és észrevételek biztosítása érdekében, A
szolgáltató köteles a fogyasáói bejelentések ügyintézésére ügyeleti rendszerben működő
ügy4élszolgálati irodát üzemeltetni, melynek helyét köteles a helyi médiák útján a fogyasztók
számára kőzzétetni. A SzolgráJtató köteles a fogyasztói panaszokat a beérkezésiiket követő 15
munkanapon belül kivizsgrilni, a kivizsgálás eredményéről a panaszost tájékoztaínl és megtenni
minden szükséges intézkedést a panaszok okának elhádtása érdekében.

6.4.1 A SzolgáItató köteles a megrendelők számfua legalább egy vezetékes és egy mobil
telefonvonalat fenntartani.

6.5.1 Szolgáltatő a nem közmüvel összegyíiljtött házlartási szerulyvizet kizáróIag az alábbi
megjelölt leürítő helyre szállíthatja és helyezheti el bizonylat ellenében:

Medgyesegyháza Városi Szennyvíztisztító-telep, Külterület (hrsz: 080/36)

6.6/ Amennyiben Szolgáltató a 6.5. pontban előírtaktól eltér, ennek következménye a
szolgáltatás elláíásáía való jogosultság megszűnése lehet. Rendkívüli műszaki, időjrirási
kÖnilmények ferrrrállása esetén a Szolgáltató jogosult a nern közművel összegyújtött háztartási
szennywizet a rendkívüli körülmények fennállásáig más, engedélyezett nem közművel
Összegyűjtött háZ:aítási szennyvízelhelyező vagy rártalmatlanító telepre szállítani. Amennyiben a
más, engedélyezeít elhelyező éslvagy ártalmatlanító telepre történő beszatlítást előidéző
rendkívüli körülmények fennállása meghaladja a 30 napot, akkor az alkalmazandó szolgáltatási
díj mértékéról, illetve a szolgáltatás szerződéses feltételeiről felek kötelesek egyeáetést tartani és
15 napon belül dönteni a szükséges módosításokól. A rendkívüli körülmények bekövetkezéséról
és a szolgáltatás szokott rendjének visszaállításáról a Szolgáltató köteles az Önkormányzatot
megfeleló indokolással értesíteni, arról a lakosságot tájékoztatni,

6.7 ./ Az Örkormtínyzat jogosult a Szolgáltató munkavégzését folyamatosan ell enőrizni. Az
ellenőrzés főbb szempontjai:

I. mennyiségi adatok ellenőrzése,
II. minőségiellenőrzés,
n, hataridőkbetartása,
IV. szolgáltatásszemélyi,trárgyi, szakmaikövetelményeinekbetartása,
V. lakosságipanaszokügyintézése.
VI. A Szolgáltató köteles az ellenőrzéshez szükséges valameruryi iratot az Önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.

6.8./ A szolgáltatőnak az a|ábbi adatszolgá.ltatási kötelezettsége van az Önkormányzat felé:

L A Szolgáltató által a szolgáltatás ellátáshoz biztosított szernélyi, trárgyi és szakmai
erőforrások tekintetében. Amennyiben ezekben vá|lozás következik be, köteles azt a
módosulást követő 15 napon belül az Önkormányzattal közölni,

II. A nem közművel összegyűjtött háztartási-szennyvíz haü merrrryiségét minden
tárgyhónapot követő hónap 10, napjáig közölni,

m. Az alka|mazotl közszolgáltatási díj mértékéról és az alkalmazás tapasáalatairól a
települési önkormányzat képviseló-testületét tájékoztatni a törvényi elóírások szerint
a targyévet követó év március 3 l-ig.
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6.9.i Az Onkormányzat kötelezettségei:

I. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Szolgáltató számára
sztikséges információk szolgáltatása,

II. A közszolgáltatás körébe íartoző és a településen folyó egyéb hulladékkezelési
tevékenységek összehangolásának elősegítése,

n, A blepülésen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának
elősegítése

1! Az Önkormányzat e||enőrzésére jogosult képviselője: Medgyesegyhrizi Közös
Onkormányzati Hivatalának kijelölt munkatarsai.

8./ Felelősségbiztosítási rendszer:

8.1./ A Szolgáltató, illetve amennyiben a szolgáltatás ellátása közreműkódó igénybevételével
történik, akkor a közreműködő a tevékenységének végzéséhez iizemeltetett gépjármúveire
köteles felelósségbiáosítási szerződést kötni.

8.2./ A nem közművel összegyújtött hááartási-szennyvíz begyújtése, elszállítása és elhelyezése
közben keletkező bármilyen kar megtéútésének bekövetkezése esetére a Szolgáltató vagy
közreműködő köteles felelősségbiztosítási szerzódést kótni e szerződés időtartamííra.

9./A Szerződés megszűnése:

9 .1 .l A Szerződés megszűnik:

I. a benne meghatározott időtartam lejártával,

II. a közszolgáltató jogutód nélküli megszúnésével,
n, elállással, ha teljesítés még nem kezdődött meg,
IV. felmondással.

9.2.1 Az Önkormányzat részétőL a kózszolgáltatási szerzódés csak akkor mondható fel,
amennyiben a Szolgáltató munkavégzése során a kömyezet védelmére és a vizgazdáIkodásra
vonatkozó jogszabályokat, vagy a rá vonatkozó hatósági hatérozat előírásait súlyosan
megsértette és e jogsértés tenyót bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, illetve az e
szerződésben foglalt kötelezettségeket neki felróható módon és súlyosan megszegte.

9.3./ A Szolgáltató a szerződést akkor mondhatia fel, ha

a/ az Önkorményzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a
kőzszolgáltatő felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a kőzszolgá|tatónak kárt okoz
v agy akadályozza aközszolgáltatás teljesítését, vagy

bl aközszolgéltatási szerzódés megkötését követóen hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási
szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Szolgáltatónak a közszolgáltatás
szerzódésszení teljesítése körébe tartozó lényeges ésjogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
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9.4/ A felmondási idő 3 hónap.

10./ A jelen közszolgátatási szerződésberr nern szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv és a vonatkozó hatályos jogszabáyok az irárryadók.
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