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a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás
ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú in-house közszolgáltatási
szerződés jóváhagyására
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - többszöri eredménytelen közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatás ellátására a Kbt. házon-belüli (in-house) beszerzések kivételi körének
alkalmazásával közszolgáltatási szerződést kötött a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft.-vel 2014. szeptember 26. napján . A közszolgáltatás időtartama határozott idejű volt 2017.
szeptember 25 . napjáig.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 192/2017.(Vlll.31.) számú határozata
alapján a szerződés meghosszabbítása megtörtént úgy, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés 2014.
év szeptember hó 26. napjától a Közszolgáltató és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft.-vel történő egyesülésének bekövetkeztéig, de legfeljebb 2019. év. szeptember 25. napjáig terjedő
határozott időre jöjjön létre .
TÉRSÉGI

HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI

Nonprofit

Kft.

tájékoztatta

tulajdonosok 2018. március 29 . napján meghozták az
meghatározva a beolvadás

időpontját.

Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatói
szerződéses

bejegyző

Önkormányzatot,

hogy

szóló végleges döntést,

Az egyesülést a cégbíróság bejegyezte . Ennek értelmében a

THG 2018 . június 30. napján jogutódlással

bekövetkezett, a

az

egyesülésről

megszűnik

(1. sz. melléklet).

szerződésünk megszűnésének

feltételeként

végzés az egyesülést 2018. június 30. napjára

kötelezettsége 2018. június 30. napjával

előírt

előírta,

esemény

a társaság

megszűnik.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésé re vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátására új közszolgáltatási szerződést kell
kötni.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015 . évi CXLIII. törvény
(továbbiakban : Kbt.) Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján (,,in-house" szerződést) köt NYÍRW
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel (4400. Nyíregyháza Tüzér u.2-4.)
2018. július 01. napjától 2020. március 31. időre.

Az in-house szerződéskötés feltételei - tulajdonosi viszonyok, ellenőrzési jogok, árbevétel, valamint
a közfeladat ellátása - e tevékenység tekintetében fennállnak, tehát a kivételi kör alkalmazásának
jogalapja meg van .
A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-nek a feladat ellátása - a TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft .-től kapott tájékoztatás szerint - 2018 . év második felére veszteséget
eredményez, mely veszteség a Társaság üzleti terv eredményének értékelésekor vehető figyelembe .
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni
szíveskedjenek.
Nyíregyháza, 2018. június 14.
Tisztelettel:
dr. ovács Ferenc
polgármester
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1. melléklet a VFEJL/ 244-1 /2018. számú előterjesztéshez

TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 154.
Tel.: 42/594-500; Fax: 42/594-501
E-mail: thg@thgkft.hu
WWW. thgkft.hu

Certified by ISO 9001 & 14001
www.ecomcert.org

!ki. szám:.l.fiJ. ..c'!-1201.
Tárgy: Tájékoztatás

szerződés megszűnéséről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgárinesteri Hivatala
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Pató István osztályvezető úr részére

SZÉKHELYÉN
Tisztelt Osztályvezető Úr!

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2014. szeptember 26. napja óta látja el
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást
Nyíregyháza megyei Jogú Város közigazgatási területén.
A három évre kötött közszolgáltatói szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a
192/2017. (VIII. 31.) számú határozatával módosította, lejáratának határidejét meghosszabbította és
feltételhez kötötte.
A 2017. szeptember 26. napjától hatályos módosítás értelmében a TÉRSÉGI HULLADÉKKft.
szerződéses
kötelezettsége
az
Észak-Alföldi
GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel történő egyesülés bekövetkeztéig, de legfeljebb 2019. év
szeptember 25 . napjáig áll fenn .
Korábbi levelünkben már tájékoztattuk az Önkormányzatot, hogy tulajdonosok 2018. március 29.
napján meghozták az egyesülésről szóló végleges döntést, meghatározva a beolvadás időpontját. Az
egyesülést a cégbíróság bejegyezte. Ennek értelmében a THG 2018. június 30. napján jogutódlással
megszűnik.

Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatói szerződésünk megszűnésének feltételeként előírt esemény
bekövetkezett, a bej egyző végzés az egyesülést 2018. június 30. napjára előírta, szíveskedjenek
megállapítani, hogy szerződéses kötelezettségünk 2018. június 30. napjával megszűnik.
rf í/Sf.r,1 ffUtL4D t k· G
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Nyíregyháza, 2018 .június 12.
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2. melléklet a VFEJL/ 244-1 /2018. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
.. „.„./2018.(Vl.21.) számú
határozata

a nem

közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás
ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú
in-house közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

az előterjesztést megtárgyalta és a „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
területén" tárgyú in-house közszolgáltatási szerződés NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel való megkötését jóváhagyja.
A

Közgyűlés

Felhatalmazza:

Határidő:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét
aláírására

képező szerződés

Azonnali

Nyíregyháza, 2018. június 21.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagja i
2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ NYÍRVV Kft. (Nyíregyháza,Tüzér u.2-4.)
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melléklet a „ „ „ . ./2018.(Vl.21.) számú határozathoz

Közszolgáltatási szerződés
„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén"

Amely létrejött egy részről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
Adószám: 15731766-2-15
KSH számjele : 15731766-8411 -321-15
Bankszámlát vezető bank neve : OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.
Bankszámla száma : 11744003-15402006
Képviselő neve és t isztsége :
dr. Kovács Ferenc polgármester

mint Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről

NYÍRW Nonprofit Kft.
Adószám : 10363315-2-15
Bankszámlát vezető bank neve : OTP Bank Nyrt.
Bankszámla száma : 11744003-20580023-00000000
Képviselő neve és t isztsége: lgnéczi Csabáné ügyvezető
mint Közszolgáltató (továbbiakban : Közszolgáltató)
együttesen szerződő felek (továbbiakban: szerződő felek) között az alulírott helyen és időben a
következő feltételekkel :
Előzmények

A Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. év CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése önkormányzati
feladat ellátási kö rbe tartozó közfeladat kötelező közszolgáltatás.
Szerződő

felek rögzítik, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel
összegyűjtött házt artási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátására
közszolgáltatási szerződést kötnek a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének ..... ./2018.
{Vl.21.} önkormányzati rende lete, valamint
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének ..... ./2018 . {Vl.21.} számú határozata alapján .
Szerződő

felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015 . évi CXLIII.
törvény (továbbiakban : Kbt.} 9. § (1) bekezdés i} pontja szerinti „ in-house" szerződés, amely a
közfeladat ellátási kötelezettség, a tulajdonosi szerkezet, valamint a tulajdonosok részére végzett
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szolgáltatás kötelező aránya szempontjából egyaránt megfelel a Kbt. 9. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek.

/. A közszolgáltatási szerződés tárgya
Szerződő

felek rögzítik, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését,
szállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja .
Erre tekintettel jelen szerződéssel az Önkormányzat megrendeli, Közszolgáltató elvállalja és elvégzi
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító
helyen történő elhelyezését.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles
gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű
gyűjtéséről.

II. A közszolgáltatási szerződés célja
Jelen közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében az Önkormányzat és
a Közszolgáltató közötti kapcsolatok szabályozásáról gondoskodjon.
Szerződő

felek ezen közszolgáltatási szerződésben összegezik a közfeladat ellátásával összefüggő,
jogokat és terhelő kötelezettségeket.

őket megillető

Ill. A közszolgáltatási szerződés időtartama
Jelen közszolgáltatási szerződés 2018. év július hó 01. napjától 2020. év március hó 31. napjáig terjedő
határozott időre jön létre.

IV. Az Önkormányzat kötelezettségei
1.

Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti
kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. Az Önkormányzat jelen szerződés
időtartama alatt a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási tevékenység vonatkozásában
kizárólagos jogot biztosít.

2.

Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a
Közszolgáltató számára szükséges és rendelkezésére álló információkat folyamatosan
szolgáltatni.

3.

Az Önkormányzat köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
tekintetében mindennemű tájékoztatást megadni a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezett ingatlantulajdonosok részére.

4.

\)

Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb
hulladékkezelési tevékenységek összehangolását elősegíteni.

__)
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S.

Az Önkormányzat köteles elősegíteni
közszolgáltatások összehangolását.

6.

Az

a

településen

működtetett

különböző

Önkormányzat köteles Közszolgáltató részére biztosítani a nem közművel
háztartási szennyvíz begyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló
helyet, létesítményt. A biztonságos és ártalommentes elhelyezésének kijelölt ürítési hely
a szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében kizárólag a városi
II. számú (Nyíregyháza -Polyákbokor) szennyvíztisztító telep (hrsz.: 0880/26).

összegyűjtött

V. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

1.

Közszolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közszolgáltatás ellátására
vonatkozó jogszabályi feltételekkel,
hatósági
és
környezetvédelmi
hatósági
engedélyekkel, engedélyezett telephellyel, ügyfélszolgálattal, a közszolgáltatáshoz
szükséges járműparkka l, a környezeti károk esetleges bekövetkezése esetén az azonnali
beavatkozásához szükséges felszerelésekkel és eszközökkel, a közszolgáltatás ellátásához
szükséges létszámú képzett szakemberrel, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási
rendszerrel, azok folyamatos üzemeltetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel
rendelkezik.

2. A közszolgáltatásnak a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon kell
történn ie.
3.

Közszolgáltató köteles Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén jelen
meghatározott közszolgáltatást - közszolgáltatás időtartama alatt folyamatosan és teljes körűen ellátni.
szerződésben

4.

Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság
szerint teljesíteni.

S.

Közszolgáltató köteles biztosítani a közszolgáltatás ellátásához szükséges mennyiségű és
járművet, gépet, eszközt,
berendezést Közszolgáltató által használt
szállítójárműveknek
alapfelszereltségükben
alkalmasaknak
kell
lenniük
az
ingatlantulajdonosok szennyvíz tárolására alkalmas, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló
berendezéseinek a kiürítésére . A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatást Nyíregyháza Megyei Jogú Város
közigazgatás i területén a 16/2002.(IV.10.) EüM. rendelet 6. §-ában és az erre vonatkozó
további ágazati jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő szállítóeszközzel köteles a
Közszolgáltató ellátn i.
minőségű

képzettségű

6.

Közszolgáltató köteles a szükséges létszámú és

7.

Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető
teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat elvégezni. Közszolgáltató
köteles a közszolgáltatás ellátásához mindenkor a közegészségügyi és a környezetvédelmi
feltételeknek megfelelő és a szolgáltatás díjában is jelentkező költségtakarékos technikai
eszközöket használni, azok állagát megfelelően karbantartani és a szükséges javításokat
elvégezn i.

(YJ
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8. A közszolgáltatást végző felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. Közszolgáltató köteles jelen
szerződésben meghatározott közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által kijelölt helyet és
létesítményt igénybe venni.
9.

Közszolgáltató köteles a Közgyűlés reszere minden év március 31. napjáig az általa
alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól írásos
tájékoztatást adni, továbbá köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
gyűjtésével,
szállításával
kapcsolatos
tevékenységéről
évente
részletes
költségelszámolást készíteni és azt benyújtani.

10. Közszolgáltató köteles közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást
rendszeresen teljesíteni. Közszolgáltató köteles a Vgt. 44/E.§-a szerinti a közszolgáltatási
díjhátralékos ingatlantulajdonosokra vonatkozó adatszolgáltatást teljesíteni Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Jegyzője részére. A Közszolgáltató köteles a működésére érvényes
számviteli és egyéb jogszabályban előírt nyilvántartást vezetni. A Közszolgáltatónak
rende lkeznie kell továbbá a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási
rendszerrel.
11. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló
közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat egyenként írásban vagy
felhívás közzétételével tájékoztatja a közszolgáltatás nyújtására történő rendelkezésre
állásról, a közszolgáltatásra irányuló közüzemi szerződés létrejöttéről, a szolgáltatás
megrendelésének a módjáról.
12. Közszolgáltató köteles működtetni az ingatlan tulajdonos számára könnyen hozzáférhető
ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszert. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatással
összefüggő információkat az ingatlantulajdonosok tájékoztatása érdekében minél
szélesebb körben, az ügyfélszolgálatánál jól látható helyen és az internetes honlapján
közzé tenni.

13. Közszolgáltató köteles részletesen meghatározni, szabályozni
a közszolgáltatással
kapcsolatos ingatlan tulajdonosi kifogások és észrevételek elintézési rendjét.
Közszolgáltató köteles az ügyfélszolgálaton a ingatlan tulajdonosi panaszokat felvenni,
azokat nyilvántartani - amennyiben lehetséges, illetve szükséges a helyszínen kivizsgálni
és nyomban megválaszolni -a bejelentéstől számított 48 órán belül kivizsgálni, a
szükséges intézkedéseket megtenni és a ingatlan tulajdonost erről igazolható módon
tájékoztatni.
14. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását kizárólag
erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezheti, hogy az teljes
mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. Közszolgáltató köteles a
szállító eszközökön a szolgáltató cég jelzését, nevét, címét, valamint "Az önkormányzattal
szerződött háztartási szennyvízszállító" feliratot időtálló módon és jól olvashatóan
feltüntetni.
15. Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy
végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből
eredő szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a hulladék eltakarításáról, a terület
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szennyeződésmentesítéséről,

a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot

helyreállításáról gondoskodni.
16. Közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 48 órán belül
- igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.
17. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem
tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján,
vagy egyéb módon feltételezh ető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi
megállapítás alapján nem engedhető.
18. Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján átvenni és köteles
gondoskodni az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő
elszállításáról.
19. Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére,
szállítására vonatkozó eredetét igazolni és az ehhez kapcsolódó iratokat öt évig
megőrizni.

20. Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és
szállítását kizárólag úgy ellátni, hogy szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen,
sem azon kívül, sem közterületen.
21. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és ezen
szerződésben meghatározottaknak megfelelően, rendszeresen, biztonságosan, a szakmai
szabályok és követelmények szerint végezni a munkáját és a szolgáltatását akadályozó
körülményekre, károkra az Önkormányzat figyelmét felhívni. Ha Közszolgáltató neki
felróható és bizonyítható módon vét a jogszabályi és környezetvédelmi előírások ellen,
úgy vállalja az azzal járó anyagi és erkölcsi következményeket.
22. Amennyiben Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének
teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozza, úgy a Közszolgáltató
a vállalt szolgáltatást a következő munkanapon elvégzi, erről az ingatlantulajdonost
értesíti.
23. Ha a folyékony hulladéktárolóban veszélyes hulladékot, illetőleg egyéb olyan hulladékot
talál, amely a gyűjtéssel foglalkozó közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, élet-, vagy
testi épségét veszélyezteti, illetőleg a gyűjtő járművek berendezéseinek rongálódásához
vezethet, úgy a szolgáltatást megtagadhatja, ezzel egyidőben köteles értesíteni az
Önkormányzatot és a területileg illetékes vízügyi hatóságot.
24. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelését a
mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések alkalmazásával, valamint az üzleti titokra
vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések betartásával végezni.

25. Közszolgáltatónak a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közműpótló műtárgyból történő
eltávolításához, elszállításához, ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséhez szükséges
érvényes hatósági engedéllyel és a begyűjtés helye szerint a területileg illetékes vízügyi
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hatóság által kiállított,
vételi igazolással.

begyűjtési

tevékenység végzésére vonatkozó nyilvántartásba

VI. A közszolgáltatás díja és finanszírozása

1. A Közgyűlés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének,
szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját a 6/2013 (11.15)
számú önkormányzati rendelet határozza meg. A díj nem tartalmazza a megsemmisítés
díját. A közszolgáltató által benyújtott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
gyűjtésének, szállításának alapjául szolgáló díjkalkulációt a rendelet melléklete
tarta lmazza.
2.

Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
szállítására irányuló közszolgáltatást az Önkormányzat által a közszolgáltatással
arányosan megállapított közszolgáltatási díj bevételekből fedezi. A közszolgáltatási díj
kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony
alapján, a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül sor. A
közszolgáltatási díj at a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok fizetik meg. A
lakossági eredetű nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását
Magyarország költségvetése központosított támogatásból támogathatja .

3.

Közszolgáltató köteles a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (a továbbiakban : Vgt.)
44/D. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő költségelemzés alapján díjkalkulációt
készíteni.

4.

Közszolgáltató a szerződést követően minden év szeptember 30-áig kezdeményezheti a
következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát. A Közszolgáltató a díj felülvizsgálatára
vonatkozó kérelme benyújtása esetén a fenti díjkalkulációt köteles csatolni.

5. A közszolgáltatás díját a Vgt. 44/D. §-ában foglalt következő szempontok
figyelembevételével kell megállapítani.
a) A fizetendő díjnak az összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányosnak kell
lennie .
b) A díj megállapításánál figyelemmel kell lenni a keletkezett háztartási szennyvíz
mennyiségére, a közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos
ráfordításokra (ezen belül a begyűjtés költségeire, a közszolgáltatás fejleszthető
fenntartásához szükséges költségekre, a közszolgáltatás megkezdését megelőzően
felmerülő és a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségeire).

VII. Díjhátralék kiegyenlítése
Szerződő

Felek megállapítják, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék, erre megállapított késedelmi kamat és a behajtás egyéb költségei adók módjára
behajtható köztartozás. A Közszolgáltató a könyveiben kimutatott díjhátralék beszedésére a
Vgt. 44/E. §-ában meghatározott szabályok szerint intézkedik.
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VIII. Teljesítési segéd vagy közreműködő igénybevétele

A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet
(alvállalkozót) vehet igénybe.
A közszolgáltató, illetve alvállalkozója csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki
ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben - a törvényben, kormányrendeletben,
illetve önkormányzati rendeletben meghatározott - szabálysértés elkövetése miatt jogerősen
büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt.
Közszolgáltató a

közreműködő

alvállalkozó tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik.

IX. A közszolgáltatási szerződés módosítása
Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási
tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és
jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosíthatják.
szerződés

X. A közszolgáltatási szerződés megszűnése
1.

A közszolgáltatási
a.)
b)
e)
d.)
e)

szerződés megszűnik:

a benne meghatározott időtartam lejártával,
a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
felmondással
közös megegyezéssel.

2.

Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat.

3.

Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha

4.

a)

a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a
vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat
előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen
megállapítja;

b)

a Közszolgáltató a közszolgáltatási
felróhatóan súlyosan megsértette.

szerződésben

megállapított kötelezettségét neki

Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha

a.) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a
Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti és ezzel a Közszolgáltatónak kárt
okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.
b.) a közszolgáltatási szerződés
megkötését követően alkotott jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a
Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges
és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
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5. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap. A felmondás kizárólag írásban, a
másik félhez intézett egyoldalú, indokolással ellátott nyilatkozattal gyakorolható és a hónap
utolsó napjára szólhat.

6. A felmondási idő jelen szerződés X./3. a) pontja esetében a határozat vagy végzés jogerőre
emelkedésének napjával, míg a X./3. b) pont esetében a felmondásra okot adó körülmény
írásbeli bejelentése napjától kezdődik.
7.

A Közszolgá ltató köteles a X./4. pont tekintetében a jogsértéssel összefüggő kár bekövetkezte,
illetőleg a közszolgáltatás akadályozása tényének megvalósulása esetén az arra okot adó
körülményt azonnal közölni az Önkormányzattal, egyidejűleg felhívni a kár megtérítésére,
illetőleg az akadály megszüntetésére. Amennyiben a felhívás 8 napon belül nem vezet
eredményre, úgy a felmondási idő a felhívás kézhezvételétől számított 9. napon kezdődik.

8. A felmondási idő alatt a felek ezen szerződés tartalma szerint kötelesek eljárni és az abban
foglalt kötelezettségüket szerződésszerűen és maradéktalanul teljesíteni a közszolgáltatás
folyamatosságának biztosítása mellett, a közszolgáltatásra kiírt új eljárás esetén a pályázók
részére információkat biztosítani és a közszolgáltatás zavartalan átvételét lehetővé tenni.
9. A közszolgáltatási szerződés a Felek egyező akaratából közös megegyezéssel, az új
közszolgáltató kiválasztása utáni időponttól, a közszolgáltatás folyamatos ellátását nem
veszélyeztető módon szüntethető meg.

Xl.

Szerződő felek együttműködése

Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor
figyelemme l lesznek egymás érdekeire, és lehetőségeire, a jóhiszeműség és az
együttműködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el. Kifejezik arra
vonatkozó álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve, és
közös érdeke.
Szerződő

felek rendszeresen tájékoztatják egymást a jelen szerződés tárgyával összefüggő
aktuális eseményekről, változásokról, döntésekről. Szerződő felek kötelesek haladéktalanul
tájékoztatni egymást, a jelen szerződésben kifejezetten nem rendezett minden olyan
kérdésről , amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
Önkormányzat által kapcsolattartásra kijelölt személy:

név: Pató István
beosztás: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
telefonszám : 42/524-547
Közszolgáltató által kapcsolattartásra kijelölt személy:
név: Kovács Mária
beosztás: üzemeltetési főmunkatárs
telefonszám : 30/696-1859
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Szerződő

felek közötti kapcsolattartás írásban, szóban történhet, azonban a szóban megtett
nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevő a másik félhez
haladéktalanul írásban (elektronikus úton, illetve faxon vagy levélben) is eljuttassa
nyilatkozatát.

XII. Titoktartási kötelezettség, adatvédelem

Közszolgáltatót jelen szerződés teljesítése során titoktartási kötelezettség terheli az
Önkormányzattal, valamint annak tevékenységével kapcsolatosan tudomására jutott
valamennyi adat, információ, ismeret vonatkozásában.
Közszolgáltató köteles a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott - a Polgári
szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §-ának (1) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrizni.

Törvénykönyvről

Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy jelen szerződés teljesítése során
birtokába jutott bármely információt, dokumentációt kizárólag a szerződés teljesítésére
használja fel, és azokat a jogszabályokban foglaltaknak, illetve a felek közt született
megállapodásnak megfelelően kezeli a teljes büntetőjogi és polgárjogi felelőssége mellett,
illetve az Önkormányzat előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél
tudomására .
Közszolgá ltató köteles gondoskodni arról, hogy a bizalmas információkat és az üzleti vagy
szolgáltatói titkot az esetleges közreműködő, teljesítési segéd vagy alvállalkozó is bizalmasan
kezelje.
Szerződő

Felek az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint kezelik, és továbbítják a szerződés teljesítésével,
illetve a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban náluk keletkező személyes és üzleti vagy
szolgálati titkokat képező adatokat.
Az adatot vagy üzleti és szolgálati titkot kezelő fél felel minden olyan kárért, amely a nem
megfelelő adatkezelés vagy adatvédelem folytán a másik félnél vagy harmadik személyeknél
keletkezik

Záró és vegyes rendelkezések
Szerződő

felek megállapítják, és jelen szerződés aláírásával is megerősítik, hogy a jelen
nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013 .
(Xl.29.) Korm . rendelet, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 6/2013 . (11.15.) KGY rendelete, továbbá a közbeszerzésekről
szóló 2011 . évi CVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései az irányadóak.
szerződésben

,~)
)
\
./

Ny

R~GYHÁZA

13

Szerződő

felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát az együttműködési kötelezettség mellett - elsősorban tárgyalásos úton próbálják meg
rendezni. Ennek meghiúsulása esetére a pertárgyértéktől függően alávetik magukat a
Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
Szerződő felek képv i selői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges
felhatalmazással és képviseleti joggal rendelkeznek és a szerződést a szükséges információk
birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.

Jelen szerződést a felek, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt elolvasás és
értelmezés után, 4 egyenértékű, magyar nyelvű eredeti példányban képviseletükre
megfelelő rendben felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.
Nyíregyháza, 2018.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
dr. Kovács Ferenc polgármester
Önkormányzat

Pénzügyileg ellenjegyezte:
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NYÍRW Nonprofit Kft.
képviseletében
lgnéczi Csabáné ügyvezető
Közszolgáltató

