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Szerződés szám:

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről: Budakalász Város Önkormányzata 
Cím:   2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Adószám:   15730961-2-13, 
Bankszámla szám:  12001008-00173183-00100006,
Képviseli:   Rogán László polgármester, 
mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről: AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi

Zrt.

Cím:   2800 Tatabánya Erdész u. E.
Adószám:   11183525-2-11
Bankszámla szám:  10923005-00000005-10510000
Képviseli:   Molnár Lászlóné vezérigazgató, Gíber Erzsébet vezérigazgató
mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó)
együttesen Felek, (a továbbiakban együttesen: Felek)

között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

I. Preambulum

1. A Megrendelő gyorsított Közbeszerzési Eljárást indított Budakalász Város közigazgatási
területén kötelezően ellátandó köztisztasági, települési szilárd hulladék begyűjtési,
szállítási közszolgáltatás ellátására, rendjére és módjára.

2. A jelen szerződés az ajánlati dokumentáció része és a Közbeszerzési Eljárás
eredményeképpen jött létre.

3. Felek elöljáróban rögzítik szerződéses szándékukat, miszerint a Megrendelő -
célkitűzéseihez igazodva, figyelemmel a környezet védelmének egyre nagyobb társadalmi
igényére, a hulladékgazdálkodás terén tapasztalható növekvő társadalmi feladatokra, a
lakosság ellátásának kiegyensúlyozott, emelkedő színvonalú folyamatos biztosításának
szükségességére szerződő felek e jelen közszolgáltatási szerződést kötik.

4. Felek rögzítik, hogy a hatályos közbeszerzési jogszabályok alapján a Közszolgáltató
jogosult egyedi közszolgáltatási szerződés megkötésére az önkormányzattal, Budakalász
közigazgatási területén a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékok
begyűjtésére és szállítására és ártalmatlanítására.

5. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával megbízza a szolgáltatót a tárgybeli feladat
elvégzésével.



6. A Vállalkozó, a jelen szerződés keretében begyűjtött és elszállított települési szilárd
hulladékot a következők szerint köteles kezelni és elhelyezni:

Kijelölt, kezelést, ártalmatlanítást végző - a Közszolgáltató üzemeltetésében lévő -
hulladékkezelő létesítmények:

 Tatabányai Hulladéklerakó 2800 Tatabánya Vasvári P. u.
Különösen indokolt esetben (kapacitás hiány, üzemzavar stb.) Vállalkozó más engedéllyel
rendelkező hulladékkezelőt is igénybe vehet, de az esetleges többletköltségeket köteles
viselni, azt át nem háríthatja. Ilyenkor az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni
köteles.

II. A szerződés tárgya

1. A Felek együttműködnek egymással a Megrendelő kötelező hulladékgazdálkodási
feladatainak hosszú távú, környezetkímélő megoldása érdekében, a mindenkori hatályos
jogszabályok előírásainak megtartásával. 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben, és annak mellékleteiben rögzített
hulladékkezelési feladatok (települési szilárd hulladék begyűjtése és a kijelölt
hulladékkezelőbe szállítása, kezelése, ártalmatlanítása) folyamatos és teljeskörű, jelen
szerződés, valamint a jogszabályban előírt követelmények betartásával történő ellátását az
Önkormányzat közigazgatási területére kiterjedően vállalja.

III. A települési szilárd hulladékok begyűjtésének, 
szállításának részletes szabályai

1. Vállalkozó főbb kötelezettségei:
A szerződés keretében a Vállalkozó heti rendszerességgel, előzetesen egyeztetett rendben és
időpontban, legalább heti egy alkalommal, begyűjti és a kijelölt hulladékkezelő
létesítménybe elszállítja a települési önkormányzat közigazgatási területén, a
lakóingatlanoknál szabványos hulladéktároló edényekben elhelyezett és a közterületre
kihelyezett települési szilárd hulladékokat. Valamint gondoskodik a szelektív
hulladékgyűjtés (újrahasznosítható hulladékok, zöld-, és veszélyes-hulladék) begyűjtéséről,
elszállításról, ártalmatlanításáról illetőleg lomtalanítás lebonyolításáról. Begyűjtési és
szállítási feladatának ellátása során fokozottan védi a települési környezetet.

A. Edényzet:
A Vállalkozónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú
és minőségű szabványos gyűjtőedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A
gyűjtőedény a Vállalkozótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható, vagy
külön megállapodás megkötése és díj fizetése mellett bérbe vehető. A
rendeltetésszerű használat során elhasználódott saját tulajdonú gyűjtőedény
pótlásáról az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia. A Vállalkozó hibájából
tönkrement, sérült gyűjtőedényt a Vállalkozó térítésmentesen cseréli ki az ingatlan



tulajdonosnak.

B. Díjbeszedés:
A Vállalkozó gondoskodik a közszolgáltatás díjának beszedéséről jelen szerződés
vonatkozó fejezetének megfelelően. A Megrendelő és intézményei által igénybevett
szolgáltatásért a díjat: a Vállalkozó a Megrendelőnek havi bontásban számlázza. A
lakossági szolgáltatást igénybevevők felé a számlázás közvetlenül történik. 

C. Ügyfélszolgálat:
A Vállalkozó gondoskodik arról, hogy az ingatlantulajdonosok (fogyasztók)
közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézési feladatokat legalább havonta egy
alkalommal a közszolgáltatással érintett településen, az önkormányzattal egyeztetve
intézhessék.
A fentiek mellett a Vállalkozó köteles az ingatlantulajdonosok tájékoztatására,
esetleges panaszaik felvételére munkanapokon telefonos elérhetőséggel és
elektronikus postacímmel rendelkező ügyfélszolgálatot biztosítani.
A fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendje: Vállalkozó köteles a
fogyasztók bejelentéseinek megfelelő kezeléséről gondoskodni, az ingatlan
tulajdonosainak panaszáról írásbeli jegyzőkönyvet felvenni, azt nyilvántartani, és azt
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő határidőn belül kivizsgálni, és
megválaszolni. Szükség esetén Vállalkozó - meghatalmazott képviselője útján -
helyszíni szemlét is tarthat. A vizsgálat, és a panasz érdemi elbírálásának
eredményéről a panaszost igazolható módon a fogyasztóvédelmi szabályok
figyelembevételével tájékoztatni köteles.
Vállalkozó az igénybe vehető személyes ügyfélszolgálat helyéről, pontos címéről,
valamint nyitvatartási rendjéről honlapján teljes körű tájékoztatást ad.
A szolgáltatás megkezdésekor a Vállalkozó Szolgáltatási Naplót nyit meg a
Megrendelővel egyeztetett helyen. A teljesítés minőségét kifogásoló bejelentések
ebben is megtehetők. 

D. Adatszolgáltatás:
A Vállalkozó eleget tesz a hulladékgazdálkodással kapcsolatos és jogszabályban
előírt hatósági, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinek, és évente adatokat
szolgáltat a Megrendelőnek. A szolgáltatás leglényegesebb adatait (a szolgáltatást
igénybe vevők tároló edények űrmérete szerinti csoportosításban, az ártalmatlanító
helyre szállított hulladék átlagos tömege, a benyújtott és orvosolt ügyfélpanaszok
száma) rendszeresen rögzíti, az adatokba kérés esetén a Megrendelő megbízottjának
betekintést biztosít. A Vállalkozó évente legalább egy alkalommal írásban
tájékoztatja Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testületét a szolgáltatás
során szerzett tapasztalatairól.

E. További részletes műszaki követelmények:



1. Biztosítja a szükséges mértékű gépi kapacitást. Fedezi a gépek
üzemeltetésével kapcsolatos költségeket (üzemanyag, karbantartás, javítás,
értékcsökkenési leírás, bérleti díjak, hatósági díjak, biztosítások, stb.).

2. Biztosítja a célgép(ek) szakképzett személyzetét és annak költségeit.
3. A Vállalkozó a hulladékok begyűjtésére, átvételére csak zárt, szóródás és

elfolyás mentes szabványos felépítményű, emelőszerkezettel ellátott,
esztétikailag is rendezett, tiszta gépkocsival jelentkezhet.

4. A közszolgáltatás során az alábbi szabványos hulladéktároló edények
használhatóak:

a. 60 literes szabványos tároló 
b. 110-120 literes szabványos tároló 
c.  240 literes szabványos tároló 
d. 1100 literes szabványos tároló 
e. 4,5 -es zárt konténer szállítására
f. 6 m3-es konténer építési és egyéb illegális hulladék elszállítására

g. 7 m3: az intézményi zöld, szállítására
h. 120 literes egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák: kifejezetten speciális

begyűjtési szállítási viszonyok esetén 52 db/háztartás/év, önálló háztartást vezető
60 év feletti nyugdíjasok esetén 26db/fő/év, és eseti jelleggel keletkező
többlethulladék elhelyezésére.

5. A Vállalkozó köteles a hulladék begyűjtő szakszemélyzete részére az
évszaknak, időjárási viszonyoknak megfelelő, társaságánál rendszeresített
arculatú, munkabiztonsági, láthatósági feltételeknek is megfelelő tiszta és
egységes ruházatról mindenkor és folyamatosan gondoskodni.

6. A kiürítést végző személyzet, amennyiben az ürítés művelete során a
hulladék kiszóródik, köteles a begyűjtési folyamat megszakításával azt
késedelem nélkül és maradéktalanul feltakarítani. E feladat biztosítására a
begyűjtő járművön a szükséges kellékeket, felszereléseket a munkabiztonsági
feltételeket kielégítő módon, mindenkor biztosítani kell.

7. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a hulladék begyűjtést végző
szakszemélyzete a feladat ellátása során szakszerűen, udvariasan,
segítőkészen viselkedjen.

8. Az ingatlan tulajdonosoktól történő hulladék átvétel időpontját (időtartamát)
a települési önkormányzattal egyeztetett módon kell rögzíteni.

9. Ha a Vállalkozó a járattervet logisztikai, egyéb nem kényszerű szakmai okok
miatt változtatni kívánja, azt a települési önkormányzattal egyeztetve, vele
egyetértésben, helyben szokásos módon kihirdetve teheti meg. Az indokoltan
elmaradt szolgáltatás 24 órán belül pótlásra kerül: 24 órát meghaladó
akadályoztatás esetén a Vállalkozó megoldási javaslatot tesz, de az esetben
sem telhet el az elmaradt hulladékszállítástól öt naptári napnál több idő.
Indokoltan elmaradhat a szolgáltatás az alábbi esetben:

 járhatatlan utak (a kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében, illetve út- és
közműépítés miatt)

10. Biztosítja az alábbi feladatok lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi
feltételeket:



a.  Évi egy alkalommal alkalmanként maximum 6 m3 mennyiségben - a
közszolgáltatás részét képező - külön térítésmentes – rugalmas
lomtalanítás. A lomtalanítás során Vállalkozó kizárólag a jelen
szerződés vonatkozó 1. sz. mellékletében meghatározott típusú -
lomhulladékként definiált - hulladékokat gyűjtheti be.

b. Az újrahasznosítható hulladékok szelektív begyűjtése valamint kezelése
a gyűjtőpontról és évi 12 alkalommal „házhozmenő” rendszerben az
ingatlantulajdonosoktól. 

c. Március 31– és november 30 között kéthetente szolgáltató által
térítésmentesen biztosított 24 db/év mennyiségű 120literes zsákkal a
zöldhulladék begyűjtése, kezelése (házhozmenő rendszerben). A zöld
hulladékos zsákokat a szolgáltatást igénybe vevő lakosság értesítést
követően 3 hónapon belül veheti át a Hulladékgyűjtő ponton (Klinger
Henrik u Hrsz: 1291/25). Amennyiben az átvételi lehetőségével nem él a
szolgáltatást igénybe vevő, úgy a Megrendelő a fennmaradó
zöldhulladékos zsákokkal szabadon rendelkezik, és szétoszthatja azok
között akik a zsákokat határidőben átvették, annak érdekében, hogy a
zöldhulladék megfelelő hasznosítása (komposztálása) megtörténhessen. 

d.  A Megrendelővel egyeztetett időpontban történő karácsonyi fenyő
elszállítása.

e.    Évente egyszer veszélyes hulladék – akció keretében történő -
begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása

f.    6 m3/hó építési és egyéb illegális hulladék elszállítása és
ártalmatlanítása. 

11. A Vállalkozó által bevont alvállalkozók teljesítéséért Vállalkozó úgy felel,
mintha saját maga teljesített volna. A közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó új alvállalkozót
csak a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. figyelembe vételével
vonhat be.

12. Biztosítja térítés vagy bérleti díj ellenében a hozzá kérelemmel forduló
tulajdonosok részére a háztartási hulladék gyűjtéséhez a tulajdonos által
kérelmezett méretű és számú gyűjtőedényt, a kérelem kézhezvételét követő
30 napon belül.  Biztosítja a többlethulladék és a kifejezetten speciális
begyűjtési, szállítási viszonyok esetén alkalmazható, valamint az önálló
háztartást vezető 60 év feletti nyugdíjasok részére a Közszolgáltató
emblémájával ellátott 120 literes zsákot. A zsák ára tartalmazza a hulladék
begyűjtésének és az ártalmatlanító-helyre történő elszállításának, valamint a
benne lévő hulladék kezelésének, a zsák előállításának, forgalmazásának
költségeit. 

13. A tevékenységhez használt telephelyét, berendezéseit és eszközeit a
mindenkor érvényes hatósági előírásoknak megfelelő állapotban tartja, illetve
a tevékenységhez szükséges engedélyek hatályát folyamatosan fenntartja. 

14. A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető
teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat köteles elvégezni.



F. Ellenőrzés:
Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő arra kijelölt, képviselője útján
ellenőrizhesse Vállalkozó adatszolgáltatásának teljes körűségét és hitelességét,
valamint jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének átfogó, vagy
szúrópróbaszerű ellenőrzését. Az ellenőrzésben Vállalkozó köteles együttműködni.
Vállalkozó köteles továbbá a Megrendelőnek közvetlenül beérkezett panaszokat a
jelen szerződés II. pont 1.C pontjában rögzítettek szerint kivizsgálni, és a vizsgálat
eredményéről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

2. Megrendelő kötelezettségei:
A. Járatterv: Együttműködik a Vállalkozóval a településre optimalizált járatterv

összeállításánál és a közszolgáltatási hatékonyság növelésében.

B. Adatszolgáltatás: Díjmentesen biztosít a Vállalkozónak minden információt (létszám
stb.), amely a szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges.

C. Jogi szabályozás: A települési Önkormányzat a hatályos jogszabályok illetve jelen
szerződés rendelkezéseivel összhangban megalkotja, vagy módosítja a
hulladékkezeléssel, a kötelező közszolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos helyi
önkormányzati rendeletet, melyben legalább az alábbiakat rögzíti:
1. Helyi önkormányzati rendeletében a begyűjtés és szállítás tekintetében az AVE Zrt-t,

mint Vállalkozót nevesíti, valamint meghatározza a jelen szerződés szerinti
közszolgáltatással ellátott működési terület határait.

2. Jelen szerződésben rögzítettekkel összhangban megállapítja a közszolgáltatás
ellátásának rendjét és módját, a Vállalkozó és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő
jogait és kötelezettségeit, továbbá évente a fizetendő díj mértékét.

3. A jelen szerződés szerinti közszolgáltatás kötelező igénybevételére kötelezi az
ingatlan tulajdonosokat, hogy az e közszolgáltatási szerződésnek mindenben
megfelelően igénybe vegyék a közszolgáltatást.

4. Megállapítja a közszolgáltatáshoz tartozó szabványos hulladéktároló edények e
közszolgáltatási szerződésben rögzített űrtartalmát és a szolgáltatás ellátásának - e
szerződésben rögzítettekkel egyező - gyakoriságát.

5. Megalkotja a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételéhez szükséges egyéb
helyi szabályokat (pl.: tároló edények kihelyezésének időpontja stb.), amelyek nem
lehetnek ellentétesek a jelen szerződésben rögzítettekkel.

D. Tájékoztatás:
1. Biztosítja térítésmentesen, hogy a közszolgáltató a helyben megjelenő önkormányzati

kiadványokban, helyi médiában feladata ellátásának megfelelően, ahhoz szükséges
mértékben megjelenhessen.

2. Díjmentesen biztosítja az Önkormányzat helyi újságjában a közszolgáltatással
kapcsolatos közlemények megjelenését ( zöld hulladékgyűjtés stb. időpontja).



E. Kinnlevőségek behajtása: A közszolgáltatási díjak meg nem fizetéséből származó
kintlévőség, adók módjára történő behajtásáról gondoskodik, a behajthatatlan követelések
esetében - a Megrendelő - jegyzője útján adók módjára történő behajtást követően - a
behajtás eredménytelenségéről a behajthatatlanság tényét és okát is feltüntetve igazolást
ad a Közszolgáltatónak.
A Megrendelő az időjárási viszonyokra tekintettel biztosítja a Vállalkozó számára a
közszolgáltatás akadálytalan teljesítése érdekében az utak járhatóságát.
A Megrendelő a Vállalkozó kizárólagos közszolgáltatási jogát teljes körűen biztosítja a
közszolgáltatási szerződés időtartama alatt.

IV. Közszolgáltatási díjak

1. Vállalkozót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti meg.

2. 2013. január 1-től 2013. december 3 l-ig terjedő időszakra:
A Vállalkozót megillető komplex közszolgáltatás (hulladékbegyüjtés, szállítás, lakossági
szelektív gyűjtés, kezelés-ártalmatlanítás) díja egytényezős, az egyes ürítések nettó (ÁFA
mentes) díjtételei (egységnyi díjtételek) a tárolóedény nagyságától függően:

2013. év alkalmazott árai
60  literes szabványos tároló 249 Ft/ürítés 1079

Ft/hónap
12.948
Ft/év

110 - 120 literes szabványos tároló, 120  l-es
szabványos zsák

377 Ft / ürítés 1634
Ft/hónap

19.604
Ft/év

240 literes szabványos tároló 1175 Ft / ürítés 5092
Ft/hónap

61.100
Ft/év

1.100 literes szabványos tároló 3845 Ft/ürítés 16.662
Ft/hónap

199.940
Ft/év

4,5 -es zárt konténer 27.000 Ft/ürítés

6 m3-es konténer építési és egyéb illegális
hulladék elszállítására

33.000 Ft/ürítés

7 m3: az intézményi zöld, szállítására 38.000 Ft/ürítés

120 literes zsák a többlet hulladék szállítására 350 Ft/db
120 l-es zsák 
többlet zöldhulladék elszállítására

350 Ft/db

3. A következő éves díjakat Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok, különösen a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
szóló 64/2008. (111. 28.) Korm. rendelet szerint a vonatkozó évet megelőző év november
15-ig terjeszti be a Megrendelőnek, melyet a Képviselő-testület megtárgyal.

4. A díjkorrekció mértéke nem lehet magasabb a Megrendelő részére benyújtott tájékoztatót
megelőző 12 hónapra vetített hivatalos KSH árindex mértékénél



5. Az egységnyi díjtételek magukban foglalják az adott mennyiségre vonatkozó begyűjtési
és szállítási feladat, valamint a jelen szerződés III.1. pontja szerinti Korm. rendeletben
meghatározott járulékos feladatok ellátásához szükséges valamennyi felmerülő költséget,
kivéve a tárolóedények bérleti díjának tételeit és a többlethulladék kezeléséhez igénybe
vehető zsákok egységnyi díjtételeit. A közszolgáltatás teljes díja az adott ingatlanon
rendszeresített edényzetre vonatkozó egységnyi díjtételek és a díjfizetési időszakban
elvégzett ürítések számának szorzata, valamint a tárolóedények díjfizetési időszakra
vonatkozó bérleti díja.

6. Polgármesteri Hivatal lakcímnyilvántartása alapján 60 év feletti egyedülálló önálló
háztartást vezető nyugdíjas zsákkal is igénybe veheti a hulladékszállítást.

7. A lakossági díjbeszedésre utólag, legalább 3. havonta kerül sor. A fizetési határidő
kezdete az adott (negyedév) beszedési időszak utolsó napja. Vállalkozó gondoskodik a
közszolgáltatás díjának beszedéséről úgy, hogy az ingatlantulajdonosok részére legalább
3 havi rendszerességgel, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelve
számlát bocsát ki a közszolgáltatás ellenértékéről és biztosítja, hogy az ingatlantulajdonos
csekken, vagy elektronikus banki szolgáltatáson keresztül fizethesse meg az igénybe vett
közszolgáltatás ellenértékét.

8. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését előre kérheti abban az esetben, ha
az ingatlanát 30 napot meghaladó időtartamig nem kívánja használni. Ezt írásos, vagy az
ügyfélszolgálaton személyes bejelentés útján jelzi a Vállalkozónak. A szüneteltetés
időtartamára az ingatlantulajdonos mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.

9. A Felek a keletkező, igazolt díjhátralékok adók módjára történő behajtása érdekében
kölcsönösen együttműködnek a Hgt. 26. §-ában  foglalt rendelkezéseknek megfelelően.
Az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárásra a Hgt. 26. §-a az irányadó. 

10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott, a települési szilárd
hulladékok kezelésének feladataihoz tartozó alábbi tevékenységek ellátása a
Közszolgáltató feladata és kizárólagos joga:

a. gyűjtő pontról, és házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés,
b. begyűjtött hulladékok kijelölt hulladékkezelőben történő előkezelése, kezelése,

ártalmatlanítása,

V. A szerződés időbeli hatálya, megszűnése, 
felmondása

1. Jelen szerződés a Felek együttes aláírásával lép életbe.
2. A Felek a jelen szerződést 2013. január l.-től 18 hónap határozott időtartamra kötik. A

szerződés meghosszabbítható 12 havi opciós lehetőséggel, melynek igénybevételéről a
Képviselő-testület dönt.

3. Jelen szerződés automatikusan megszűnik:
a) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával;
b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.



4.  A szolgáltatási szerződés az alábbi esetben azonnali hatállyal felmondható 
A. Megrendelő részéről:

1. ha a Szolgáltató a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a
reá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsértette, és
ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította;

2. ha a Szolgáltató a szerződésben megállapított kötelezettségét – neki
felróhatóan súlyosan megsértette.

B. Szolgáltató részéről:
ha a Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti, és ezzel a
Szolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a szolgáltatás teljesítését.

VI. Egyéb rendelkezések

1. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás következményei
alól, ha bizonyítják, hogy a szerződésszegés a másik Fél nem
szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy, hogy a kötelezettség
teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény
felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó Fél a másik felet
haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítés elmaradásából eredő
következményekért felelősséggel tartozik. Vis maior alatt jelen
szerződés vonatkozásában az olyan, mindkét fél érdekkörén kívül
felmerülő események értendők, amelyek előre nem láthatók, és
amelyekkel a leggondosabb előrelátás esetén sem kell számolni. így pl. a
szerződésszerű teljesítést alapvetően befolyásoló elemi csapás,
földcsuszamlás, villámcsapás, földrengés, robbanás, robbantás, áradás,
járvány, sztrájk, háború, stb.

2. Akadályoztatás: ha a Vállalkozó szolgáltatását - a V.l. ponton kívüli
okból - nem tudja elvégezni, úgy - eseti jelleggel - a közszolgáltatás
elvégzése érdekében saját maga költségére köteles helyettesítéséről
gondoskodni arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján.
Ha a helyettesítés nem megoldható, és ilyen módon a szolgáltatás a
szolgáltatási napon elmarad, arról a Közszolgáltató haladéktalanul
értesíteni köteles az Önkormányzatot. Ez esetben Önkormányzat
jogosult a szolgáltató költségére helyettesről gondoskodni, és az ezzel
kapcsolatban felmerült kárát és költségeit Közszolgáltatóval szemben
érvényesíteni. Amennyiben a helyettesítés az Önkormányzat által sem
volt megoldható, úgy a szolgáltató az elmaradt szállítást követő 5 naptári
napon belül a hulladékot köteles elszállítani.

3. Szerződésmódosítás: ha a közszolgáltatási szerződés megkötését
követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi
elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és
jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést
módosíthatják.



4. Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos bármilyen jogszabály változása
következtében jelen közszolgáltatási szerződés módosítása válik
indokolttá a szerződés határozott ideje alatt, akkor a jogszabályi változás
hatályba lépésétől számított 90 napon belül Felek a közszolgáltatási
szerződést - a jogszabályi változással érintett részben - módosítják.

5. Elszámolás: szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés
bármely oknál fogva történő megszűnése esetén Vállalkozó a szerződés
megszűnését megelőzően elvégzett szolgáltatási díjának érvényesítésére
jogosult .

6. Szerződésszegés: amennyiben a szolgáltató a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségét megszegi és a Megrendelő erre irányuló felszólításában
meghatározott időpontig nem orvosolja, úgy köteles kötbért megfizetni,
mely mértéke az elmaradt szolgáltatás nettó díjának 10 %/nap. 

VII. Záró rendelkezések
1. A Felek a jelen szerződés kapcsán felmerült - a szerződésben külön nem szabályozott -

költségeket saját maguk viselik.
2. A jelen szerződéshez kapcsolódó mindennemű nyilatkozatot írásban, utólag igazolható módon

(fax, tértivevényes levél, e-mail) kell megtenni. Amennyiben valamelyik fél elérhetősége
megváltozik, úgy a változástól számított 48 órán belül köteles erről a másik felet írásban és
szóban egyaránt értesíteni.

3. Jelen szerződés valamely rendelkezésének hatálytalansága, érvénytelensége vagy
végrehajthatatlansága nem érinti az összes többi rendelkezés hatályát, érvényességét és
végrehajthatóságát.

4. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott olyan
információkat, adatokat, melyek az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint nem minősülnek
nyilvános adatnak, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. § (2) és
(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően üzleti titoknak minősülnek, bizalmasan kezelik.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a Hgt., illetve
annak végrehajtási rendeletei vonatkozó rendelkezései, továbbá a Kbt. megfelelően
irányadóak.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat elsősorban
békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a Felek
hatáskörtől függően kikötik a Szentendrei Városi Bíróság kizárólagos illetékességé

7. Felek képviselői a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírják. A jelen szerződést aláíró képviselők kijelentik, hogy a jelen
szerződésben foglalt megállapodás megkötésére teljes felhatalmazással rendelkeznek, a jelen
szerződésben foglalt jognyilatkozatuk és a szerződés érvényessége nincs 3. személy vagy
testület jóváhagyásához kötve, illetve hogy ezen testület vagy személy a jóváhagyását
megadta.

8. A jelen szerződés 6 eredeti példányban került aláírásra.



Budakalász, 2012. december

  Megrendelő nevében:      Szolgáltató nevében:

    Rogán László     Molnár Lászlóné vezérigazgató 
    Polgármester     Gíber Erzsébet vezérigazgató


