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MEGÁLLAPODÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÁTMENETI IDŐRE
TÖRTÉNŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA TÁRGYÁBAN

amely létrejött egyrészről Páty Község Önkormányzata (2071 Páty, Kossuth L. u. 83.)
képviseli: Székely László polgármester) - továbbiakban mint Megrendelő
másrészről a Saubermacher - Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2060 Bicske Csákvári
u. 45., Cg.: 07-09-002821 képviseli Kifferné Héder Andrea és Szűcs Károly) - továbbiakban:
mint Közszolgáltató),
együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételek szerint.

1.
Tudomásul szolgál, hogy a Felek között az Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak
hosszú távú, környezetkímélő megoldása érdekében közszolgáltatási szerződés jött létre,
melynek alapján az Önkormányzat megbízta a Közszolgáltatót a közigazgatási területén a
tulajdonosoknál rendszeresen keletkező, települési szilárd hulladék, szelektíven gyűjtött
hulladékok begyűjtésével, szállításával, valamint elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatói
feladatok jelen megállapodás szerinti ellátásával.
2.

A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban foglalt határozott idejű közszolgáltatási szerződés 2012.
december 31. napján a határozott idő elteltével megszűnik.
3.
A Felek előtt tudomásul szolgál, hogy
közbeszerzési eljárás kiírása szükséges.

a közszolgáltatás tartós

ellátása

érdekében

4.
Figyelemmel azonban arra, hogy A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt 2012.
november 26. napján fogadta el az Országgyűlés és az a Magyar Közlöny 2012. évi 160.
számában került kihirdetésre, így nincs mód a 2. pont szerinti határidőig közbeszerzési eljárás
lefolytatására, nyertes kihirdetésére és vele új szolgáltatási szerződés megkötésére.
A Felek előtt tudomásul szolgál, hogy fenti törvény elfogadásával a hulladékgazdálkodás
rendszere Magyarországon átalakításra kerül. 2014-től már csak többségi önkormányzati,
vagy állami tulajdonú cég végezheti ezt a feladatot. Az Önkormányzat szándékában áll az
ezen kritériumnak megfelelő céggel történő hosszútávra szóló szerződéskötés.
5.
Annak érdekében, hogy Páty Község területén a hulladékkezelési közszolgáltatás
folyamatosan biztosítva legyen, a Felek a közöttük létrejött közszolgáltatási szerződést átmeneti időre, a Hgt. 27. § (4) bekezdése alapján - a kötelező közfeladat folyamatos
biztosításának érdekében hosszabbítják meg. A Felek ezért a közöttük 2012. december 31.
napjáig hatályban lévő közszolgáltatási szerződést az új Hulladéktörvény előírásainak
megfelelő céggel történő szerződéskötés időpontjáig, de legfeljebb 2013. december 31-ig,
meghosszabbítják.
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6.

Az Önkormányzat 2012. december 31-től egyéni díjfizetési rendszert kíván bevezetni 4,164
Ft/l áron. Ezért a 2012. augusztus 17-én kötött közszolgáltatási szerződés az alábbiak szerint
módosul:
2.2 A hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása
„Edényzet" fejezete az alábbiak szerint módosul:
A településen a hulladék gyűjtése szabvány edényzetből (60, 120, 240 l-es kuka, 1100
l-es zárt konténer) történik. Minden háztartásnak olyan edénnyel kell rendelkeznie,
amire a szerződése szól. A többlet hulladék elhelyezésére a Szolgáltató által
forgalmazott „Saubermacher" felirattal ellátott zsák szolgál.
A településen a hetente minimálisan igénybeveendő mennyiség 60 liter.
Az üdülőterületen állandó lakosok és hétvégi ház tulajdonosok vannak. Az
üdülőterületen lakcímkártya szerint életvitelszerűen élő lakosoknak is kell
szerződniük a szolgáltatás igénybevételére, akik szabvány edényzetben, vagy
cégfeliratos zsákban helyezik ki kommunális hulladékukat. Az ő esetükben van
lehetőség zsákos szerződés kötésre, amikor negyedévente előre, a lakossági díjon
vehetik meg a cégfeliratos zsákokat.
„Hulladékszállítás" fejezete az alábbiak szerint módosul:

A külterületi lakossági hulladék gyűjtését a Szolgáltató végzi az 1 sz. mellékletben
részletezett utcajegyzék szerint, heti gyakorisággal.
Azon hulladékokat, amelyek nem cégfeliratos zsákban kerülnek a település területén
kihelyezésre, ill. az illegális hulladéklerakók felszámolásából származik és az
Önkormányzat összegyűjtötte, térítés ellenében átadhatja Szolgáltató részére. Ezekről
a mennyiségekről Szolgáltató a 2. sz. melléklet szerinti szállítólevelet állít ki, mely
tartalmazza az átadott hulladék fajtáját, mennyiségét, az átadás időpontját és a
gyűjtőautó rendszámát. Ezen többletmennyiségek számlázásának alapját a kitöltött
szállítólevelek képezik.
1.) A 3. fejezet „A szolgáltatás díja" az alábbiak szerint módosul:
Páty területén keletkező szilárd kommunális hulladék gyűjtése,
ártalmatlanítása heti gyakorisággal történő szállítás esetén:

szállítása és

Szolgáltató az Önkormányzat lakcímnyilvántartása alapján a lakosokkal,
intézményekkel egyedi szerződést köt.
E szerződés megkötésével a lakos, ill. intézmény a szerződésben foglaltaknak
megfelelő literre- és az adott évre szóló matricát kap, mely meglétével igazolja a
szerződés kötését, és a szerződés tartalmát.
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A 2013. évi díj mértéke 4,164 Ft/l— a Képviselő-testület által elfogadott egységnyi
díjtétel:
4,164 Ft+ÁFA/1 ürítésenként
SZERZŐDHETŐ
EDÉNYMÉRET
(lieti egyszeri
ürítés)
60 literes edény
120 literes edény
240 literes edény

EDENYZET
EGYSZERI
ÜRÍTÉSI
DÍJA
250 Ft+áfa
500 Ft+áfa
999 Ft+áfa

EDENYZET
ÉVES
ÜRÍTÉSI
DÍJA
12 992
3 248 Ft+áfa
Ft+áfa
25 983
6 496 Ft+áfa
Ft+áfa
51 967
12 992 Ft+áfa
Ft+áfa
*öz áfa jelenleg aktuális mértéke 27 %

EDÉNYZET
NEGYEDÉVES
ÜRÍTÉSI DÍJA

A díj fedezetet nyújt:
A tárgyévi matricával ellátott edényzetekben a szerződött mennyiségű hulladék
ürítésére, elszállítására és ártalmatlanítására,
Az edényzetek körül az ürítés közben elszóródott hulladékok összetakarítására,
A hulladéklerakás költségeire,
A szelektív hulladékgyűjtés költségeire
A díjbeszedés költségére
Az e-hulladékgyűjtés költségeire.

2.) Számlázás, szolgáltatási díjak kiegyenlítése az alábbiak szerint módosul:
A szolgáltatást igénybevevők minden negyedévben kapják meg a számlát és a csekket,
melyen fel van tüntetve a fizetési határidő. A közszolgáltatási díj kiegyenlítése
történhet postai csekken, csoportos beszedési megbízással, ill. átutalással.
A szolgáltatást igénybevevők a szállításra jogosító matricát a szerződéskötéskor
kapják meg.
Késedelmes fizetés esetén a vonatkozó rendeletek szerint kell eljárni.

3.) Az 5. 1. fejezet „Kötelezettségek - j . pontja az alábbiakkal egészül ki:
•

nem rendelkezik tárgyévre szóló matricával

•

melynek tulajdonosa díjhátralékot halmozott fel

4.) A 10. fejezet „Szerződés hatálya"az alábbiak szerint módosul:
Jelen szerződésmódosítás 2012. december 31-én lép hatályba.
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5.) A fenti szerződés egyéb pontjai nem változnak.

I. sz. melléklet: Utcajegyzék
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1. sz. Melléklet

Utcajegyzék a külterületi lakossági hulladék gyűjtésére

1. Akácfa utca
2. Borz utca
3. Csalogány utca
4. Cserfa utca
5. Diófa utca
6. Erdőaja utca
7. Fagyöngy utca
8. Fecske utca
9. Fenyves utca
10. Forrás utca
11. Füij utca
12. Galagonya utca
13. Gyöngyvirág utca külterületi része
14. Hajnalka utca
15. Hársfa utca
16. Kankalin utca
17. Kökény utca
18. Kuckóhegyi út
19. Kuckóhegyi köz
20. Mézeshegyi utca
21. Mézeshegyi lejtő
22. Mókus utca
23. Nefelejcs utca
24. Nefelejcs köz
25. Őzike utca
26. Pipacs utca
27. Rigó utca
28. Rózsa utca
29. Seregélyes utca
30. Som utca
31. Szilfa utca
32. Szegfű utca
33. Szilfa utca
34. Som utca
35. Tölgyfa utca
36. Tündér utca
37. Vaddisznó utca
38. Vadrózsa utca
39. Viola utca
40. Virágvölgy utca

