Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
3/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én
(hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc,
Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
rendkívüli ülés határozatképes. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi
pontokra:

Napirendi pontok:
1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról
Előadó: Dr. Gál László jegyző
2.) IKSZT-vel kapcsolatos tájékoztatások és döntések
a) Tájékoztatás projektmenedzsmentről
b) Döntés műszaki ellenőrzésre beérkezett ajánlatokról
c) Megállapodás könyvvizsgálói szakvélemény kapcsán
Előadó: Tuba Erik polgármester
3.) Közszolgáltatói szerződés elfogadása
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ
rábakecöli konyháján a nyersanyagköltségekről és a fizetendő térítési díjakról a képviselőtestületnek rendeletet kell alkotni, mivel minden önkormányzat saját működési területére
kiterjedő területi hatállyal alkothat csak rendeletet. A MÁMK élelmezésvezetője elvégezte az
előzetes kalkulációs számításokat, és ez alapján került a rendelettervezet elkészítésre. Kéri a
testületet ennek elfogadására.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet fogadta el:

3/2011.(III.18.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló
rendelettervezetet elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
2.) IKSZT-vel kapcsolatos tájékoztatások és döntések
Előadó: Tuba Erik polgármester
a) Tájékoztatás projektmenedzsmentről
Tuba Erik polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet az IKSZT-vel kapcsolatos
ügyekről (mellékelve). Elmondja, hogy az IKSZT pályázat megírására a Pannon Projekt Kftvel kötöttek vállalkozási szerződést. A szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a pályázat
támogatást nyer, az elnyert támogatás 5%-a + ÁFA díja tartalmazza a projektmenedzsment
feladatok ellátását a projektzárásig. Az elnyert támogatás 47.741.048 Ft, tehát a
projektmenedzsment feladatainak ellátásának a díja 2.387.052 Ft + ÁFA, azaz bruttó
2.983.815 Ft. Erre külön határozatot nem kell hozni, mivel az aláírt vállalkozási szerződés
tartalmazza. Projektmenedzser vállalja, hogy a megbízási díj terhére a kötelezően
kihelyezendő projekttáblát, valamint az átadó rendezvényre szóló meghívókat legyártatja.
(Vállalkozási szerződés a jegyzőkönyv mellékeltét képezi).
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag elfogadta.
b) Döntés műszaki ellenőrzésre beérkezett ajánlatokról
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a műszaki ellenőrzésre kiírt pályázatra 3 árajánlat
érkezett be. (Ajánlatok jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a Dr. Rádai Mérnöki Iroda ajánlatát, mint legkedvezőbbet fogadta el
1.050.000 Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.312.500 Ft áron, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
17/2011.(III.14.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér beruházás építési munkáinak műszaki
ellenőrzésével a Dr. Rádai Mérnöki Irodát (9027 Győr, Budai u. 2. I.
em.) bízza meg 1.050.000 Ft + ÁFA, azaz összesen 1.312.500 Ft
megbízási díjért.
Utasítja a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a műszaki
ellenőrzést végző céggel kösse meg és írja alá.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. március 31.
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c) Megállapodás könyvvizsgálói szakvélemény kapcsán
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az IKSZT beruházáshoz hitelfelvételre lesz szükség,
melyhez könyvvizsgálói szakvélemény szükséges. Javasolja, hogy Dr. Kiss Árpád
könyvvizsgálót bízzák meg a szakmai vélemény elkészítésével, melynek a megbízási díja
100.000 Ft + ÁFA összegben kerülne meghatározásra.
A képviselő-testület a megállapodás megkötésével egyetértett, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
18/2011.(III.14.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér beruházáshoz szükséges hitelfelvétel
ügyében megbízza a Pillér Audit Kft. (képviseletében eljáró: Dr. Kiss
Árpád könyvvizsgáló) 9082 Nyúl, Veres Péter u. 49. szám alatti
könyvvizsgáló céget, hogy a könyvvizsgálói szakvéleményt 100.000
Ft + ÁFA megbízási díjért végezze el.
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodást a könyvvizsgálóval a
szakvélemény elkészítésére kösse meg.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. március 16.
3.) Közszolgáltatói szerződés elfogadása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen tárgyalta a testület, hogy a
Rekultív Kft-vel kötött közszolgáltatói szerződésük lejárt. A testület a szerződés
meghosszabbítását feltételesen fogadta el, erről határozat nem született, mivel szükségesnek
tartották, hogy a Müllex Kft-től kérjenek be árajánlatot a hulladék elszállítására vonatkozóan.
Az árajánlatot a cég megküldte. (Árajánlat és közszolgáltatói szerződés a jegyzőkönyv
mellékeltét képezi).
A képviselő-testület a közszolgáltatói szerződés tervezetet a Rekultív Kft-vel az
előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
19/2011.(III.14.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési
szilárd hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés tervezetet a Rekultív Környezetvédelmi és
Hulladékhasznosító Kft-vel (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8.),
mint közszolgáltatóval elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a közszolgáltatói szerződést írja alá, és
azt küldje meg a közszolgáltató részére.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. április 30.
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Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a rendkívüli ülést bezárta.
K.m.f.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
Jegyzőkönyvvezető
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(III.18.)
önkormányzati rendelete az étkeztetés nyersanyagköltségeiről
és térítési díjáról
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)
bekezdésében, továbbá a 41. § (1) bekezdésében, és a 147. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Nyersanyagköltség (norma)
1. § (1) Az óvodai ellátottak 1 napra jutó élelmezési nyersanyagköltsége:
a) tízórai:
37 Ft
b) ebéd:
126 Ft
c) uzsonna:
39 Ft
(2) Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó élelmezési nyersanyagköltsége:
ebéd:
190 Ft
(3) Alkalmazott és felnőtt ebéd 1 napra jutó élelmezési nyersanyagköltsége:
a) tízórai:
65 Ft
b) ebéd:
200 Ft
Térítési díj
2. § (1) Az étkezést igénybe vevők által fizetendő személyi térítési díjak:
a) Óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók a nyersanyagköltség (norma)
100%-a + ÁFA térítési díjat fizetnek a mindenkor érvényes
gyermekétkeztetési támogatások figyelembevételével.
b) Alkalmazott és felnőtt tízórai és ebéd esetén:
nyersanyagköltség (norma) + rezsiköltség + ÁFA a fizetendő térítési díj.
(2) A gyermekétkeztetésben résztvevők személyi térítési díját az (1) bekezdés,
valamint a Gyvt. 148. §-ban foglaltak szerint az intézményvezető állapítja meg.
(3) A térítési díjakat havonta tárgyhónap 10-éig kell megfizetni.
Záró rendelkezések
3. § Ezen rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.
Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2011. március 18-án megtörtént.
Rábakecöl, 2011. március 18.

Dr. Gál László
jegyző
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (cím: 9344
Rábakecöl, Kossuth u. 129.; képviseli: Tuba Erik polgármester), mint megrendelő, a
továbbiakban Megrendelő,
másrészről a PANNON PROJEKT KFT. (székhely: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.,
képviseli: Ajkay Adrián ügyvezető), mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó között
alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1. A szerződés tárgya – a feladat leírása, időbeli ütemezése
A jelen szerződés keretében vállalkozó vállalja, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium a 1698/2005/EK rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program III. tengely vidékfejlesztési intézkedésének keretében meghirdetett
„Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) Cím” elnyerése pályázati
dokumentációt összeállítja.
A Megrendelő vállalja, hogy a pályázatíráshoz szükséges hivatalos dokumentumokat,
igazolásokat és a releváns információkat – Vállalkozó iránymutatása mellett – rendelkezésre
bocsátja a Vállalkozó által előre jelzett optimális időpontig. Amennyiben ez nem történik meg
a Pályázat hiányosságaiért, illetve a pályázat határidőn túli benyújtásáért a Megrendelőt
terheli a felelősség. Ebben az esetben, a Vállalkozót megilleti a teljes vállalkozási díj összege.
A pályázatot a Vállalkozó a Megrendelő számára 1 példányban nyomtatott lefűzött formában,
valamint CD-én köteles átadni. Megrendelő előteljesítést elfogad.
2. Vállalkozási díj, határidők
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az alábbi díjazás illeti meg:
• A pályázati dokumentáció összeállításáért a Vállalkozó fix díja:
50.000,- Ft + ÁFA
Teljesítési határidő: 2008. szeptember 30.
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• Amennyiben a pályázó elnyeri az IKSZT címet, további 100.000,- Ft + ÁFA díjazás
illeti meg a Vállalkozót
• Amennyiben a pályázat támogatást nyer a vállalkozói sikerdíj mértéke:
az elnyert támogatás 5 % + ÁFA,
amely tartalmazza a projektmenedzsment feladatok ellátását a projektzárásig. A
támogatás elnyerése esetén a Megrendelő köteles a projektmenedzsment feladatok
ellátásával a Vállalkozót megbízni, melynek díjazását a sikerdíj foglalja magában.
Teljesítési határidő:
1,5%+ÁFA a támogatásról szóló kiértesítő levél kézhezvételét követően
1,5%+ÁFA az építési beruházás megkezdését (építési napló első bejegyzését)
követően
2%+ÁFA projektzárást követően
A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a feladatot legjobb tudása és szakmai felkészültsége
alapján, a vállalkozási szerződésben rögzített határidőre teljesíti.
3. A fizetés módja, a számlázás feltétele és módja
A Megrendelő a vállalkozói fixdíjat a pályázat benyújtását követően kiállított számla
kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül köteles kifizetni a Vállalkozó Raiffeisen Bank
ZRt által vezetett 12094507-00183098-00100004 számú bankszámlájára.
Az IKSZT cím elnyerése esetén Megrendelő a vállalkozói fixdíjat (100.000,- Ft + ÁFA) a
kiértesítést követően (levél, fax, telefon, email) 8 naptári napon belül köteles kifizetni a
Vállalkozó Raiffeisen Bank ZRt által vezetett 12094507-00183098-00100004 számú
bankszámlájára.
A Megrendelő a vállalkozói sikerdíjakat a 2-es pontban leírtak alapján 15 naptári napon
belül köteles kifizetni a Vállalkozó Raiffeisen Bank ZRt által vezetett 12094507-0018309800100004 számú bankszámlájára.
A Megrendelő a pályázat pozitív elbírálása esetén akkor is köteles a Vállalkozó részére
kifizetni a vállalkozási sikerdíjat, ha a támogatási szerződést nem írja alá.
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4.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.
5. Egyéb rendelkezések
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
A Vállalkozó kijelenti, hogy a pályázatírás során felmerülő szakirányú végzettséget igénylő
kérdésekben szakirányú tevékenységet végző vállalkozás segítségét - akár alvállalkozóként is
- igénybe veszi.
A fenti szerződésből 2 db eredeti, 3 számozott oldalból álló példány készült, amelynek
módosítása ugyancsak ennyi példányban, írásban történik.
A fenti szerződés csak egységes egészként értelmezhető, annak egyes részeinek az egésztől
elvonatkoztatott értelmezése nem joghatályos.
A szerződő felek a jelen szerződést, annak tartalmának átolvasása, részletes értelmezése
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott napon és helyen jóváhagyólag írták
alá.
Rábakecöl, 2008. szeptember 1.

____________________________
Tuba Erik
polgármester
Rábakecöl Község Önkormányzata
Megrendelő

_______________________
Ajkay Adrián
ügyvezető
Pannon Projekt Kft.
Vállalkozó
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H·8500 Pápa, Negyedik u. 621b.
Mobil: 06-20-920-5343
Tel./fax: 06-89-315-112
E-mail: csizmadiakft@mail.globonet.hu
csizi1@hu.inter.net

CSIZMADIA és TÁRSAI
Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Tárgy: Műszaki ellenőrzési árajánlat

Rábakecöl Község Önkormányzata
9344 Rábakecöl,_Kossuth u. 129.

Köszönettel vettük a 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 51. alatti IKSZT kialakítási munkáinak
műszaki ellenőrzésére ajánlatkérésüket.
A kapott információk alapján műszaki
átalányáras összeget jelöljük meg:

ellenőri

tevékenységünk

díjaként

a következő

1.200.000 Ft + ÁFA = 1.500.000 Ft.

Ezen megbízási díjunk magában foglalja a tevékenységgel
(telefon, fax, postaköltségek, utazások).

összefüggő egyéb kiadásokat is

Számlázás: havonta, egyenlő részletekben

Várjuk válaszukat. Tisztelettel:

Győr, 2011. március 08.

Csizmadia és Társai Kft
8500 Papa, Negyedik utea 62/8
Adószám: 129,
-2-19

Csizmadia László
ügyvezető

MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft.
Székhely: 9900 KÖRMEND, Rákóczi u. 5. I./1.
Tel: 94 / 594 – 307, 94 / 594 – 308,
Fax: 94 / 594 – 309
Telephely: 9784 HARASZTIFALU, Nyárfasor
Tel: 94 / 726 - 000
Postacím: 9900 Körmend, Pf. 6.
E-mail
E-mail:: info@mullexkormend.hu
Web: www.mullexkormend.hu

Dátum: 2011. 03. 09.

Ügyintéző: Kiss Roland

Iktatószám:2011/123

Tárgy: Ajánlat

Rábakecöl Község Önkormányzata
Dr. Gál László jegyző úr

részére

Köszönettel vettük megkeresésüket, az alábbiakban részletezzük a Müllex-Körmend Kft.
ajánlatát.
1. A Müllex-Körmend Kft. bemutatása
A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. - t 1992-ben a Müllex Umwelt und Säuberungs - GesmbH és Körmend Város Önkormányzata hozta létre. A MüllexKörmend Kft. 1993 óta foglalkozik települési hulladékkezeléssel, ezen idő alatt
nagymértékben fejlődött az alkalmazott technológia, a kiszolgáló technika illetve a cég
jelentős tapasztalatok birtokába jutott a komplex hulladékkezelés területén.
A KFT. fő tevékenységi köre a közszolgáltatás keretében végzett települési szilárd
hulladékkezelés, és közszolgáltatás keretén kívüli tevékenységekből, ipari hulladékok
gyűjtéséből, újrahasznosításából, komposztálásból és fuvarozásból tevődik össze. A
vállalkozás központja Körmend, Rákóczi u. 5. szám alatt, míg telephelye illetve
hulladéktelepe Harasztifaluban található. A répcelaki önkormányzati tulajdonú
hulladéktelepnek pedig üzemeltetője.
Feladatainkat komplex módon végezzük, engedéllyel rendelkezünk veszélyes
hulladék gyűjtésére, szelektív hulladék begyűjtésre és előkezelésre, vegyes hulladék
ártalmatlanítására is, így teljes körű hulladékkezelési szolgáltatást tudunk nyújtani
ügyfeleinknek, alvállalkozók bevonása nélkül. Az önkormányzatok igényeinek és
elvárásainak, valamint anyagi lehetőségeinek függvényében teszünk javaslatot a logisztikai
megoldásokra, amelyek egymásra épülve teszik teljessé az adott terület közszolgáltatását.
Jelenleg Vas megye 216 településéből 114 településen látjuk el a teljes körű szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatást, a hozzá tartozó intézmények, közületek, ipari üzemek
hulladékkezelését, további 47 településről a partner vállalkozások által beszállított szilárd
hulladékok ártalmatlanítását biztosítjuk.
A foglalkoztatottak létszáma jelenleg 65 fő, gépjárműállomány 27 db. Két
hulladéklerakót üzemeltetünk Répcelakon, valamint Harasztifaluban.
A harasztifalui telephelyen a KFT. 1993. június 1-től EU - normáknak megfelelő
szigetelt települési szilárd hulladéklerakót üzemeltet a szükséges hatósági engedélyek
birtokában. A telephely, melynek alapterülete 19 ha, szilárd térburkolattal,
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gépjárműtárolóval, melegvizes mosóberendezéssel, betonburkolatú komposztáló területtel,
hulladékbálázóval és válogató-épülettel, veszélyes hulladék
tárolóval, szociális kiszolgáló épülettel és irodahelyiséggel rendelkezik. Az eddig elhelyezett
hulladék mennyisége 378.410 tömörített m3. A kiépített, feltölthető hasznos lerakó
térfogatban elhelyezhető hulladék mennyisége 409.900 tonna (463.000 m3)
Tevékenységünk minőségi színvonalának állandó szinten tartását, illetve fejlesztését
az MSZ EN ISO 9001: 2001 és az MSZ EN ISO 14001: 2005 szabvány szerinti minőségi és
környezetirányítási rendszer szerinti működésünk garantálja.

2. Ajánlati ár

50-60 literes edény
70-80 literes edény
110-120 literes edény

Hulladék ártalmatlanítás
szállítás költsége összesen
Ft/ürítés + ÁFA
192
256
384

Az ürítési díj tartalmazza a hulladékszállítás, ártalmatlanítás, évi egyszeri
lomtalanítás és a szelektív gyűjtőszigetek ürítésének költségét.
Üdvözlettel:

Kiss Roland
üzletágvezető
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KÖZSZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS
RÁBAKECÖL települési szilárd hulladékainak gyűjtésére és ártalmatlanítására
A Felek megállapítják, hogy a közöttük 2008. január 06. napjától kezdődően,
települési szilárd hulladék kezelésének tárgyában, közszolgáltatási szerződés jött
létre. A közszolgáltatási szerződés 4.1-es pontjaiban foglaltak hatályukat vesztették,
így új közszolgáltatási szerződés megkötése vált szükségessé.
Ezért az alulírott szerződő Felek, a 2003. évi CXXIX közbeszerzési törvény, és a
vonatkozó 224/2004. ( VII.22) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató
kiválasztásáról
és
a
közszolgáltatási
szerződésről
rendelkezéseinek
figyelembevételével, és betartásával, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény, és az Önkormányzat ….. sz. határozatában
leírtak szerint, szerződést kötnek egymással.
Jelen szerződés létrejött:
egyrészről:
RÁBAKECÖL Önkormányzata,
(9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129), mint Megbízó
másrészről:
REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.
(9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 8.) mint Közszolgáltató
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
1. A megbízás tartalma:
Megbízó megbízza a Közszolgáltatót, hogy RÁBAKECÖL Önkormányzat
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási szolgáltatás kizárólagos ellátásával.
Ezen belül:
1.1. A települési
ártalmatlanítás).

szilárd

hulladékok

kezelésével,

(begyűjtés,

szállítás

1.2. Hulladékkezelési, ( ártalmatlanítás és hasznosítási) tevékenység ellátásával.
1.3. Csomagolási hulladékok, papír, műanyag, üveg kezelésével ( begyűjtés,
előkezelés, hasznosítás).
1.4. Jelen szerződés kiegészítéseként, lakossági igény esetén a veszélyes
hulladékok kezelésével, ( begyűjtés, szállítás hatósági ártalmatlanítás).
1.5. Amennyiben jogszabály, vagy vagy önkormányzati rendelet a jövőben a
hulladékot fajtánként kategorizálná, (pl.: háztartási hulladék, ipari hulladék, biohulladék, csomagolási papír, műanyag, üveg, fém, egyéb újrahasznosítható
hulladékok, beleértve a veszélyes hulladékokat is, stb.) úgy ez a későbbiekben sem
sértheti a Közszolgáltatónak a teljes hulladék-kezeléshez és ártalmatlanításhoz való
jogát. A jelen szerződés hatálya tehát az előbb írt esetleges változásra tekintet
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nélkül valamennyi hulladékfajta elszállítására, ártalmatlanítására kiterjed, annak
kategóriájától függetlenül.
A hulladékok fajtánkénti kategorizálását, és EWC kódszám szerinti besorolását – a
hulladéklerakással valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről szóló, 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a hulladékok jegyzékéről
szóló a 22/2004.(XII. 11.) KvVM rendelettel módosított, 16/2001. (VII. 18.) KöM.
Rendelet alapján – a Közszolgáltató elvégzi, és Megbízó azt helyi rendeletben
rögzíti.
2. A Közszolgáltató kötelezettségei:
2.1. A Közszolgáltató – a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység
végzésének feltételeiről szóló, 232/2007. (IX 4.) Korm. rendelettel módosított
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, valamint a saját környezetvédelmihulladékkezelési engedélyében foglaltak alapján – a közszolgáltatás körében
keletkező hulladékot hetente egy alkalommal (52 ürítés/év) rendszeresen egy
meghatározott napon – speciális hulladékgyűjtő gépkocsival – összegyűjti és a
jánossomorjai 0203/13 hrsz. alatt, hatóságilag engedélyezett, és az EGK
irányelveinek, és előírásainak megfelelő regionális hulladéklerakóra szállítja. A
Közszolgáltató csak a szabványos ürítésre alkalmas edényben kihelyezett hulladékot
köteles elszállítani. A többlethulladék elszállításához a Közszolgáltató térítés
ellenében, igény szerint szabványos gyűjtőedényt, vagy azonosításra alkalmas,
feliratos hulladékgyűjtő zsákot biztosít. Az előbb meghatározott gyűjtési módokat, a
Megbízó helyi önkormányzati rendeletben rögzíti.
Ha a gyűjtési nap ünnepnapra esik, – úgy változás esetén – a megváltozott
gyűjtőnap idejéről a Közszolgáltatónak a Megbízót előre, kellő időben tájékoztatnia
kell
A Közszolgáltató évente egy alkalommal – a Megbízóval előre egyeztetett
időpontban és technikai, pénzügyi feltételek mellett – elvégzi a lakossági lom
elszállítását, amelynek feltételeit a Megbízó ugyancsak helyi önkormányzati
rendeletben rögzíti. Az Önkormányzat ezt meghaladó lomtalanítási igénye esetén is
a felek az előbb írt rend szerint járnak el.
A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási feladatot saját felelősségére végzi és
szavatolja a Megbízónak a tevékenység szakszerű elvégzését, a szükséges
mennyiségű eszköz, létszám és megfelelő képzettségű szakember biztosítását, a
szükséges fejlesztéseket, a hulladékgazdálkodási törvény, a környezetvédelmi
előírások, a helyi önkormányzati rendelet és a gépjármű üzemeltetés előírásainak
megfelelően.
2.2. A Közszolgáltató a telephelyén (9300 Csorna, Andrássy u. 33.) a szolgáltatással
kapcsolatos nyilvántartási, ügyfél-szolgáltatási rendszert működtet, ahol a
közszolgáltatással kapcsolatos ügyeket személyesen, (ügyfélfogadási idő
biztosításával), írásban és telefonon intézi.
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2.3. A Közszolgáltató külön díjazás ellenében, a mindenkori ártalmatlanítási és
szállítási költségek figyelembevétele mellett, vállalja a lakossági veszélyes
hulladékok begyűjtését is.
2.4. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj alkalmazásának tapasztalatairól
évente egy alkalommal tájékoztatást nyújtani a Megbízónak.
2.5. A Közszolgáltató köteles gondoskodni a természetes elhasználódás folytán
használhatatlanná vált, bérbe adott hulladéktároló edények díjmentes cseréjéről,
egyúttal biztosítja a lakossági igényeknek megfelelő számú tároló edényzet
beszerzését, értékesítését. A Közszolgáltató – az ürítés folyamán bizonyítottan a
hibájából megsérült – hulladéktároló edényt kijavítja, vagy díjmentesen kicseréli.
2.6. Közszolgáltató a kihelyezett tároló edényzetben lévő hulladékot nem szállítja el,
amennyiben abban maró-, mérgező-, gyúlékony-, folyékony-, robbanóanyag, izzó
parázs, állati tetem, és a 22/2004.(XII. 11.) KvVM rendelettel módosított 16/2001.
(VII. 18.) KöM rendelet értelmében veszélyes hulladék kategóriájába tartozó hulladék
jelenléte állapítható meg.
2.7. A Közszolgáltató – a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló, a 313/2005 (XII. 25.) Korm.
rendelettel módosított, 164/2003 (X. 18.) Korm. rendelet alapján – elvégzi a
közszolgáltatás teljesítésével összefüggő rendszeres adatszolgáltatást, és
nyilvántartási rendszer működtetését.
2.8. A Közszolgáltató minden szolgáltatási év végén, legkésőbb november 30-áig, –
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló, a 169/2007. ( VI.28.) Korm. rendelettel módosított, 242/2000.
(XII.23.) Korm. r. 6. §. (2) bek., továbbá a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben
meghatározottak figyelembevételével –, a következő évre vonatkozóan
kezdeményezi a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát, a közszolgáltatással kapcsolatos
költségei - költségelemzéssel alátámasztott, a Megbízó képviselő- testülete által
elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének
függvényében.
Az előbb hivatkozott jogszabályok a közszolgáltatási
vonatkozásában az alábbi iránymutatást tartalmazzák:

díj

meghatározása

„A közszolgáltatás díját úgy kell meghatározni, hogy a a közszolgáltatást működtető
szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások
megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges
költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és ösztönözzön
a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató
kapacitásának
hatékony
kihasználására,
valamint
a
hulladékkeletkezés
csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra,
A díj megállapításánál költségnek és ráfordításnak minősül különösen a
hulladékbegyűjtés, -szállítás és -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához
szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek, a közszolgáltatással
kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és
karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is. Ezeken kívül a díjnak
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tartalmaznia kell a számlázás és díjbeszedés költségét, a környezetvédelmi kiadás
és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy
igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályokon alapuló környezetvédelmi
kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és
vizsgálatok
költségét.
A
hulladékkezelő
létesítmények
és
eszközök
elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését,
rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat és ráfordításokat.”
3. A Megbízó kötelezettsége:
3.1. A Megbízó köteles – a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló rendelet alapján – a
közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információt –
lakcímnyilvántartót, évente egy alkalommal - a Közszolgáltató részére ingyenesen
biztosítani. Ez az információszolgáltatás szolgál a közszolgáltatási díj
kiszámlázásának
alapjául.
3.2. A Megbízó elősegíti a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó
egyéb
hulladékkezelési
tevékenységek
összehangolását.
3.3. A Megbízó együttműködik a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék
gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények
kijelölésénél, és az ezekkel összefüggő esetleges pályázatokban, fejlesztésekben,
(pl.: ISPA, PHARE) támogatást nyújt, és együttműködik a Közszolgáltatóval.
3.4. Megbízó helyi önkormányzati rendeletben nevesíti a Közszolgáltatót, mint aki
ezen tevékenység végzésére jogosult, továbbá meghatározza az alkalmazható
minimális edény térfogatot, megtiltja a gyűjtőedényekben a veszélyes hulladék
elhelyezését, előírja a gyűjtő-edények használatát a lakosság és a közületek részére.
3.5. Megbízó helyi önkormányzati rendeletben határozza meg a közszolgáltatásért a fogyasztók által - fizetendő díjat, a díjfizetési időszakot, annak kezdetét, a díj
alkalmazásának feltételeit, a díjfizetés rendjét.
3.6. A Megbízó a település lakosságát kellő időben tájékoztatja a hulladékgyűjtés, a
lomtalanítás (lom), valamint a meghatározott naptól eltérő időben történő gyűjtésről.
Ha a gyűjtőkocsi nem tudja építési munka, vagy útelzárás miatt a gyűjtő-helyet
megközelíteni, megbízó a lakosság, vagy az építőn keresztül biztosítja a
gyűjtőedények kihelyezését olyan területre, amelyet a járatútvonal érint.
3.7. A Megbízó biztosítja a településen a gyűjtési útvonalak járhatóságát, különös
tekintettel a téli síkosság mentesítésére. Amennyiben az útszakasz időlegesen nem
járható, megoldja a gyűjtőedények kirakását a járható járatútvonalakra.
4. A megbízás időtartama:
4.1. A hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására és a hulladék elhelyezésre
vonatkozó megbízás – a hulladékgazdálkodásról szóló, 2000. évi XLIII. Törvény 56.
§. (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –, 2011. év január hó 01. napjától
tart.
2011.
december
31-ig
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4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés – annak lejártát követően –
közös akarat megegyezéssel meghosszabbítható, amennyiben arra, az akkor
hatályos jogszabályi rendelkezések lehetőséget adnak.
5. A szerződés megszűnése:
5.1. Jelen szerződés a kikötött, határozott idő elteltével automatikusan megszűnik.
5.2. A Megbízó a szerződést felmondhatja, ha:
5.2.1. a Közszolgáltató – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységre
vonatkozó előbbiekben említett jogszabályokat, vagy hatósági előírásokat súlyosan
megsértette és a jogsértés tényét bíróság, vagy hatóság jogerősen megállapította.
5.2.2 a Közszolgáltató, a közszolgáltatói szerződésben megállapított kötelezettségét
neki felróhatóan súlyosan megsértette, azt írásbeli felszólítás ellenére a megadott
határidőben nem teljesítette. Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül, ha:
a.) a Közszolgáltató - a Megbízó jóváhagyása, és a jelen szerződés 2.9. és 3.1.
pontjában idézett jogszabályi rendelkezések betartása nélkül egyoldalúan
határozza meg (emeli fel) a lakossági hulladékszállítás díjtételeit.
b.) a Közszolgáltató a települési szilárd hulladékok összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére vonatkozó kötelezettségét a Megbízó erre
irányuló írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti.
5.3. A Közszolgáltató a szerződést abban az esetben mondhatja fel, ha a Megbízó a
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét – az arra irányuló írásbeli
felszólítás ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel akadályozza a közszolgáltatás
szerződésszerű teljesítését.
Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Megbízó:
- a hulladékszállítási díj megállapításánál, a Közszolgáltató díjemelésre
vonatkozó indokolt igénye esetén nem veszi figyelembe a díjképzésre
vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket, így különösen
azt a körülményt, hogy a közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy az
alkalmas legyen az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének, és a
tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének biztosítására, egyúttal
ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátásra, a
Közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladék
keletkezés csökkentésére, a hatékony hulladékgazdálkodásra.
- a Megbízó az 1.5. és a 3. pontban meghatározott kötelezettségeit nem
teljesíti.
5.4. A közszolgáltatói szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idő kikötésével
mondhatja fel.
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5.5. Ha a Megbízó szerződést – nem a Közszolgáltató súlyos szerződésszegésére
alapítottan - a megbízás időtartamának lejárta előtt felmondja, úgy köteles
megtéríteni a Közszolgáltatónak a szerződés teljes időtartamára vetített, felmerült
beruházási és egyéb költségeit, a közszolgáltatásból elmaradó bevételét, és annak
kamatait.
5.6. A Közszolgáltató is köteles megtéríteni a Megbízónak mindazon dologi kárát,
amely a felmondásból fakad, ha a felmondás nem a Megbízó súlyos
szerződésszegésével áll összefüggésben.
6. Lakossági szolgáltatás díjtételei (közszolgáltatás díja):
6.1. A Közszolgáltató – a 2.9. pontban írtaknak megfelelően, az ott idézett
jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – minden év november 30-ig
díjkalkulációt készít, amely alapján a Megbízó meghatározza a következő évi
közszolgáltatási díj mértékét. A Közszolgáltató az előbbiek szerint meghatározott, –
helyi önkormányzati rendeletben rögzített – közszolgáltatási díjat, a Megbízó 3.1.
pont szerinti információszolgáltatása alapján, negyedéves közszolgáltatás elvégzése
után, postai úton a kézpénzfizetési csekk, és közszolgáltatói számla egyidejű
megküldésével, negyedévenként számlázza ki az adott lakóingatlan tulajdonosa
részére. A díj fizetésének kezdete a szolgáltatás megkezdésének időpontja.
6.2. A kibocsátott számla fizetési határideje, a kézhezvételtől számított 8 nap.
Késedelmes fizetés esetén, a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot kell
fizetni.
Közvetlenül a lakosság felé történő számlázás esetén, a szerződő felek a díjhátralék
behajtásáról a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény, 26. §. alapján
gondoskodnak.
6.3. A közszolgáltatás díját a megbízó önkormányzati rendelettel állapítja meg és azt
megküldi a szolgáltatónak.
7. Hulladékhasznosítás és ártalmatlanítás
7.1. A Felek kötelesek együttműködni egymással az illegális hulladék lerakók
megelőzése és felszámolása érdekében, valamint a szelektív hulladékgyűjtés, és
veszélyes hulladék kezelés bevezetésére irányuló törekvésekkel kapcsolatban.
7.2. A Közszolgáltató jogosult az összes újrahasznosítható, és szelektíven gyűjtött
hulladék átmeneti tárolásáról és további hasznosításáról gondoskodni termékdíj
koordináló szervezet bevonásával.
7.3. A Megbízó kis- vagy nagyrégiós környezetvédelmi, és hulladékgazdálkodási
beruházásoknál, pályázatoknál szakmai támogatást nyújt a Közszolgáltatónak.
7.4. A Megbízó a közigazgatási területén működő kis,- közép,- nagyvállalkozások
hulladékgazdálkodási feladatainak megoldásánál, a Közszolgáltatót javasolja és
támogatja.
7.5. A közszolgáltatási szerződés a felek csak közös megegyezéssel módosíthatják.
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8. A szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek a Közszolgáltató
esetleges jogutódjaira is kiterjednek.
9. Amennyiben a Közszolgáltató a megbízás időtartama alatt maga helyett más
szolgáltatót kíván állítani (különös jogutódlás), úgy a Megbízó ezt abban az esetben
köteles elfogadni, ha a jogutód – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően –
a szolgáltatási feladatok ellátására alkalmas. Ebben az esetben a jogutódlás az
annak bejelentésétől számított 8. napon lép hatályba.
10. A jelen szerződés szerinti jognyilatkozatokat írásban, igazolható módon (fax,
tértivevényes levél, e-mail) kell megtenni. Amennyiben bármelyik fél jelen
szerződésben meghatározott értesítési címe megváltozik, úgy ő köteles a változástól
számított 24 órán belül a másik felet írásban értesíteni, ennek hiányában a korábbi
címre megküldött értesítések kézbesítettnek minősülnek.
11. A jelen szerződésben foglaltak a felek üzleti titkait képezik, amelyről a másik fél
kifejezett, erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül 3. személynek – a
jogszabályban meghatározott kivételekkel - felvilágosítás nem adható.
12. A felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. Ha a vita megállapodással nem
zárható le, úgy a felek az értékhatártól függően, kikötik és elfogadják a
Mosonmagyaróvári Városi Bíróság, ill. a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
kizárólagos illetékességét.
13. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
14. Jelen szerződés aláírása napjától lép hatályba.
Felek a szerződést, mely 7, azaz hét számozott oldalból, és 14 fő pontból áll,
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.
Mosonmagyaróvár, 2011 január 01.

…………………………………….
Megbízó képviseletében

…………………………………….
Közszolgáltató képviseletében
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