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Amely létrejött egyrészről BÉKÉS-MANIFESTKözszolgáltató Nonprofit Korláiolt FelólÓ§é§f-Társaság (cégtregyzékszáma: 04-09-009182, adószáma: 2149258'7 -2-04, statisztikai számjele:
21492587 -38|1-572-04 képviseli: Bondár Lajos ügyvezető) 5746 Kunágota, Rákóczi út 9. szám alatti
Társaság, mint Közszolgáltató-,
másrészről a Medgyesegyháza Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Nagy Béla polgármester)
székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., mint Önkormányzat között az alábbi tartalommal:

l. A

szerződő felek jelen megállapodásuk előzményeként rögzítik és egyezőleg állapítják meg,
hogy a lakosság által fizetett települési hulladékkezelés közszolgáltatási díja nem fedezi a
hulladókkezelés költségeit. Annak érdekében,hogy a településen a lakossági szilárd
hulladékkezeléséta Közszolgáltató el tudja végezni, a felek a jelen szerződésben foglaltak
szerint díjkompenzáció megfizetésébenállapodnak meg, figyelemmel a 6412008 (III.28.)
Kormányrendelet 3. §. (5) bekezdéséreis.

2. A

felek jelen megállapodásuk megkötésekor figyelemmel voltak továbbá a Közszolgáltató
9l2\l4 (XII.19.) számú taggyűlési hatáíozatára és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének l5l20l5. (I.28.) számú hatáíozatáía is, melyek a díjkompenzáció
megfizetésének részleteivel kapcsolatos döntést tartalmazzák.

3. A fenti előzmények alapján a felek abban állapodnak meg, hogy a Közszolgáltató által a
korábbi idószak tapasztalati adatai alapján kimunkált mennyiségek, s a 20l5 évben várhatóan
felmerüló költségek figyelembevétele alapján készítettkalkuláció alapján. az Önkormányzat a
Közszolgáltató részéredíjkompenzációként működési hozzájárulást fizet, mely mellett a
KöZszolgáltató el tudja végezni 20l5 évben a lakossági szilárd hulladékkezelést a településen.
(A hulladékkezelésena felek a gyűjtés-szállítás és megsemmisítés teljes költségét értik.)

4.

A

felek megállapodnak abban is, hogy a fenti éves kalkulációs adatok figyelembevétele
mellett az Önkormányzat a kalkulált éves díjkompenzációs összeg 80 7o-át figyelembe véve,
havi rendszerességgel fizeti meg a működési |lozzájárulást a Közszolgáltatónak. A 2015 évi
tényadatok és a jelen szerződés alapján fizetett díjkompenzáció különböZete alapján a felek
2016. január 31. napjáig a tényleges felmerüIő kúlónbözetet rögzítik, és a különbözet
megfizetésére 2016. február 15. napjáig kötelezettséget Vállalnak.

5. A fentiekben részletezett szabályozási elv figyelembevétele mellett a szerződő felek rögzítik,
hogy az Önkormányzatra eső 2Ol5 évi egy havi díjkompenzáció összege 209.938,- Ft.

6. Az Ónkormányzat kötelezettséget vállal ana, hogy a díjkompenzáció havi összegét 2015.

január hónapra, legkésóbb 20l5. február 20-ig, a februári havi díjkompenzációt 2015. március

lO-ig, majd ezt követően minden hónapban az adott hónap 10. napjáig megfizeti a

Közszolgáltatónak az OTP ll733O03-ZOlI97 39-00000000 számú számlájára. A 2015. évre
szóló utolsó havi részlet, a decemberi díjkompenzáció 20l6.január l0. napjáig esedékes.
'7.

A

szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben az Önkormányzat a havi részletekkel
késedelembe esik, s ezt felszólításra további 8 napos póthatáridön belül sem fizeti meg,
illetőleg a felek között a fizetés átütemezésére külön megállapodás sem jön létre, úgy a
közszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal
Közszolgáltató jogosult
megszúntetni (felmondani), s a már szolgáltatott időszaka nézve a jelen szerzódésben
foglaltak szerinti díjat követelni az Önkormányzattól.

a

8. A szerzódő felek megállapodnak abban, hogy abban az esetben, ha a tevékenység veszteségéül
szolgáló díjkülönbözet fedezetére a szerzódésben rögzített időszakot érintően pályázaíból,
vagy más támogatási fonásból akár a Közszolgáltató, akár az Önkormányzat forrást tud
biztosítani, úgy azon mértékigmíg ezen támogatás helytáll a költségek viselésére a
díjkülönbözet megfizetése mellőzendő, illetőleg utólagos térítésestén a Közszolgáltató az
Önkormányzat részéremegfizetett díjkülönböZetet

visszatéríti.

9, A

szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a felek között 20l6-ban és azt követő években is
fennáll a közszolgáltatási jogviszony, úgy ezen szabályozási elvek mentén a következő évre is
kiterjesztik jelen szerződés hatályát az értelemszerű határidő eltérésekkel,

l0.

A

felek között jelen szerződésben foglalt fizetési megállapodás

tevékenységre vonatkozó jogviszony fennállásának időtartamára szól.

a

közszolgáltatási

ll. Tekinteüel ana, hogy a Közszolgáltató klzfuílag önkormányzati tulajdonosi

körrel
rendelkezik és kizárólag közszolgáltatási feladatokat lát el, a díjkülönbözet megfizetése olyan
működési hozzájárulásnak tekintendő, amely a kötelező önkormányzati feladat ellátásával
összefüggésben merül fel, így ezen díjkülönbözetet, mint múködési hozzájárulást és átengedett
pénzeszkózt általános forgalmi adó nem terheli.

A felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását kötik ki,

Békéscsaba, 20l5. február 10.
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Képviseli:

dr. Nagy Béla György polgármester

Önkormányzat

