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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés
11. pontja alapján a hulladékgazdálkodás a Fővárosi Önkormányzat feladata, amely
rendelkezés nem zárja ki, hogy az egyes kerületi önkormányzatok a Fővárosi Önkormányzat
által ellátott hulladékgazdálkodási közfeladat keretében rendszeresített hulladékgyűjtő
edényeken felül saját tulajdonú hulladékgyűjtő edényeket szerezzenek be.
Erre tekintettel a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 61 db saját tulajdonú három
részes hulladékgyűjtő edénnyel, valamint 107 db saját tulajdonú egyéb hulladékgyűjtő edénnyel
(czeglédi, jászberényi, Nárcisz és Argos típusú és egyéb vaskosár) rendelkezik, melyek
rendszeres ürítésére nem terjed ki a Fővárosi Közterület-fenntartási Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársasággal kötött közszolgáltatási szerződése. Emellett a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 2021-ben a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat területén 131 darab 50 literes hulladékgyűjtőt szerelt le.
Felülvizsgálva az érintett közterületek állapotát, a szemetesség miatt szükségessé vált a 131
darab hulladékgyűjtő visszaszerelése, valamint heti rendszeres ürítésének megszervezése a
kerület tiszta és rendezett környezetének, kulturált településképének, biztosítása érdekében.
Ezért ezen hulladékgyűjtő edények szilárd hulladék begyűjtési, elszállítási és kezelési
(továbbiakban együttesen: hulladékszállítási) feladatainak elvégzése céljából az alábbi
jogszabályi rendelkezések alapján az Önkormányzat részéről közszolgáltatási szerződés kötése
vált szükségessé.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 34. § (1) bekezdése
alapján a települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt.
A Hgt. 34. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést köthet.
Beszerzési eljárás nélkül került kiválasztásra a Közszolgáltató, mivel a beszerzés nem tartozik a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban) Kbt. hatálya alá a következők
alapján:
•
A Kbt. 9. § (8) bekezdés k) pontja szerint:
„E törvényt - ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése - nem kell alkalmazni
az alábbi esetekben:
k) ha a szolgáltatást az 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő vagy az említett
ajánlatkérők társulása jogszabályban vagy hatósági határozatban - az EUMSZ-szel
összhangban - meghatározott kizárólagos jog alapján nyújtja;"
•

Az ajánlatkérői nyilvántartás szerint a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság (jogutódja: BKM Budapesti Közmű Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság) a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
ajánlatkérő, valamint Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest
főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV.
18.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint a közszolgáltatás végzésére kizárólag a
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
jogosult.

A közszolgáltatási szerződés megkötését és kötelező tartalmi elemeit az alábbi jogszabályi
rendelkezések írják elő.
A Hgt. 34. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység
minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel (a továbbiakban:
minősítési engedély) és a 32/A. § (2) bekezdése szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező
gazdasági szereplővel köthet.
A Hgt. 34. § (5) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek
legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a közszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosító,
statisztikai számjel),
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését,
c) a közszolgáltatási területet,
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát.
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló
317/2013. (Vili. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés a Ht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően a következőket
tartalmazza:
a) a közszolgáltatás minőségi ismérveit, a környezetvédelmi hatóság által meghatározott
minősítési osztályt;
b) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit;
c) a települési önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége
teljesítésére vonatkozó feltételeket és biztosítékokat, ha a települési önkormányzat a
közszolgáltatás finanszírozásában kötelezettséget vállal;
e) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére
alvállalkozót vehet igénybe, figyelemmel a Kbt. 138-140. §-ában foglaltakra is;
f) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek

részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (l)-(3) bekezdéseiben és 11-12.
§-ában foglalt feltételeket.
A 4. § (2) bekezdés alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a
közszolgáltató kötelességeként meg kell határozni:
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását;
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,
ideértve az évenkénti lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is. ha a települési
önkormányzat rendelete ezt előírja;
c) a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények
biztosítását, és a minősítési engedély hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét;
d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép. eszköz,
berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember
alkalmazását;
e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és
karbantartások elvégzését;
f) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények
igénybevételét;
g) a nyilvántartási rendszer működtetését és a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő
adatszolgáltatás rendszeres teljesítését;
h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer
működtetését;
i) a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos
működtetéséhez szükséges feltételeket; valamint
j) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.
A 4. § (3) bekezdés alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a települési
önkormányzat kötelességeként meg kell határozni:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatását, a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel;
b) a közszolgáltatás
körébe
nem
tartozó
hulladékgazdálkodási
tevékenységek
közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítését;
c) a
közszolgáltatásnak
a
településen
végzett
más
közszolgáltatásokkal
való
összehangolásának elősegítését;
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére
szolgáló helyek és létesítmények meghatározását; valamint
e) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását az önkormányzati
tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában.
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek
részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § alapján az ellátásért felelős a
közszolgáltatási szerződést annak megkötését vagy módosítását követően haladéktalanul, de
legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton megküldi a Koordináló szerv részére.
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján javaslom az Önkormányzat tulajdonát képező 61 db
három részes hulladékgyűjtő edény, a 107 db egyéb hulladékgyűjtő edény (czeglédi, jászberényi.
Nárcisz és Argos típusú és egyéb vaskosár), valamint a 131 darab 50 literes, A BKM Budapesti
Közművek Nonprofit Zrt tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edény hulladékszállítási feladataira
A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-vel az előterjesztés mellékletében foglaltak szerinti
közszolgáltatási szerződés megkötését.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-vel
közszolgáltatási szerződés megkötéséről
I.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
közszolgáltatási szerződést köt a tulajdonát képező képező 61 db három részes
hulladékgyűjtő edényt, a 107 db egyéb hulladékgyűjtő edényt (czeglédi, jászberényi,
Nárcisz és Argos típusú és egyéb vaskosár), valamint a 131 darab 50 literes, a BKM
Budapesti Közművek Nonprofit Zrt tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényt érintő
hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására a BKM Budapesti Közművek Nonprofit

II.

Zrt.-vel.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a határozat melléklete szerinti közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

3. Az előterjesztés melléklete(i)
1. melléklet: közszolgáltatási szerződés tervezete

szerződés-nyilvántartási száma:
ügyiratszám: BDV/549/2021

Közszolgáltatási szerződés
amely létrejött egyrészről a

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKM Nonprofit Zrt.)
Székhely:

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

Adószám:
Cégjegyzékszám:

10941362-2-44
01-10-042582

Statisztikai számjel:
KÜ|-azonosító:

10941362-3530-573-01
100208867

KTJ-azonosító:
Képviseli:
mint Közszolgálató vagy BKM Nonprofit Zrt.)

másrészről a
Székhely:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Levelezési cím:

1041 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Adószám:
Képviseli:

15735643-2-41
Váradiné Naszályi Márta polgármester

1041 Budapest, Kapisztrán tér 1.

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő vagy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat), - a
továbbiakban együttesen Felek - között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

Előzmények
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a
önkormányzatairól

szóló

2011.

évi

CLXXXIX.

törvény

13.

§

(1)

bekezdés

Magyarország helyi
19.

pontja

szerinti

közfeladat ellátása céljából a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 34. §-a
alapján az alábbi közszolgáltatási szerződést köti.
Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződés közzétételről a helyben szokásos módon gondoskodik.
A beszerzés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban) Kbt. hatálya
alá a következők alapján:
•

A Kbt. 9. § (8) bekezdés k) pontja szerint: „E törvényt - ha a beszerzés tárgya szolgáltatás
megrendelése - nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:
k) ha a szolgáltatást az 5. § (!) bekezdése szerinti ajánlatkérő vagy az említett ajánlatkérők
társulása jogszabályban

•

vagy hatósági határozatban

meghatározott kizárólagosjog alapján nyújtja;"
Az ajánlatkérői nyilvántartás szerint a Fővárosi

- az EUMSZ-szel összhangban

-

Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő

Nonprofit Részvénytársaság* a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajánlatkérő, valamint
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros területén végzett
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a
szerint a közszolgáltatás végzésére kizárólag a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság* jogosult.

*A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő

jogutódja a

Részvénytársaság.

1.
A szerződés tárgya, a közszolgáltatási tevékenység megnevezése, végzésének időtartama, a köz
szolgáltatás minőségi ismérvei, a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minőségi osztály

Felek megállapodása alapján jelen szerződés tárgyát a szerződés hatályba lépésétől 2024.
augusztus 31-ig a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közterületein található 35, 50 és 80 literes
1.1.

hulladékgyűjtő edényekből a szilárd hulladék begyűjtési, elszállítási és kezelési (továbbiakban együttesen:
hulladékszállítási) feladatainak elvégzése képezi.
1.2.

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. január 1. és március 31. között heti kettő alkalommal,

április 1. és október 14. között heti három, október 15. és december 31. között heti 2 alkalommal végzi el
a hulladékgyűjtő edények ürítését és a hulladékszállítási feladatokat. Eseti hulladékszállítás iránti igényt
a Közszolgáltató által megadott diszpécseri elérhetőségen keresztül lehet megadni (e-mail és/vagy sms).

1.3.

január 1. és március 31. között

heti 2x

április 1- és október 14. között

heti 3x

október 15. és december 31. között

heti 2x

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. a tevékenységet a Hgt. és a hatályos jogszabályi

rendelkezések, szakmai előírások betartása mellett, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Tervben foglaltak alapján látja el. A Felek a közszolgáltatás ellátásának minőségi ismérveit a Hgt. által
előírt minőségi követelményeknek megfelelően határozzák meg.
1.4.

A

közszolgáltatási

tevékenység

végzéséhez

szükséges

környezetvédelmi

hatóság

által

meghatározott minősítési osztály: C/III.

2.

A szerződés hatálya, teljesítési ideje

Felek megállapodása alapján jelen szerződés a Felek általi aláírás napján, ha az aláírásokra eltérő
időpontban kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba. Jelen szerződés szerinti feladatokat a BKM
Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-nek a szerződés hatályba lépésétől 2024. augusztus 31-ig kell
teljesítenie.

3.

A teljesítés helye, a közszolgáltatási terület

Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok teljesítési helye: Budapest I. kerület, az I. Kerület
Budavári Önkormányzat kezelésében álló közterületek. A közterületi hulladékgyűjtők elhelyezkedését a
jelen szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.
4.1.

A teljesítés módja
Megrendelő jogosult a Közszolgáltató tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a szolgáltatás

szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. A Közszolgáltató nem mentesül a felelősség alól, ha
Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
4.2.

Felek megállapodása alapján a Közszolgáltató a jelen szerződésben meghatározott feladat és az

azon felüli esetlegesen megrendelt feladat teljesítését követő 15 napon belül a Megrendelő képviselője

által aláírt szállítólevelek és a teljesítés igazolása alapján jogosult a számlát kiállítani és utólag megküldeni
a Megrendelő részére.

5.
5.1.

A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei, a fizetendő díj és fizetési feltételek
A teljesített feladatokért a Közszolgáltató az alábbi összegre jogosult:

A Közszolgáltatás díja:
1 db 35 literes edény ürítési díja:

197,- Ft/ürítés + ÁFA

1 db 50 literes edény ürítési díja:
1 db 80 literes edény ürítési díja:

282,- Ft/ürítés + ÁFA
451,- Ft/ürítés + ÁFA

Térfogat

Darabszám

(liter)

(db)

35

107

50
80

131
61

havi várható minimum kö tség heti 2x-i ürítés esetén:
Darab
(db)

Ürítési díj
(Ft)

Havi ürítés
(heti 2x)

1

107

197

8

168 632

214 163

1

131

282

8

295 536

375 331

3

61

451

8

660 264

838 535

1 124 432

1 428 029

Egység

Összesen:

Nettó díj

Bruttó díj

(Ft)

(Ft)

wi várható minimum kö tség heti 3x-i ürítés esetén:
Darab

Ürítési díj

Havi ürítés

Nettó díj

Bruttó díj

(db)

(Ft)

(heti 3x)

(Ft)

(Ft)

1

107

197

12

252 948

321 244

1

131

282

12

443 304

562 996

3

61

451

12

990 396

1 257 803

1 686 648

2 142 043

Egység

Összesen:

Az Önkormányzat a közfeladat ellátásának finanszírozását költségvetése terhére biztosítja.
5.2.

Felek egybehangzóan

megállapodnak,

hogy amennyiben az alapmegrendeléshez

képest

többletszolgáltatást kér a Megrendelő, a Közszolgáltató által biztosított többletszolgáltatás díját a jelen
szerződésben meghatározott egységárak alapján állapítja meg a Közszolgáltató.

5.3.

Az elvégzett hulladékszállítási közszolgáltatásért az 5.1. pontban rögzített díjat a 32/A.§ (4)

bekezdés (4e) e) pontja alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV
Zrt.) számlázza ki és szedi be.

5.3.1.

A szolgáltatás elszámolásának alapját a Megrendelő, vagy az általa kijelölt személy által

leigazolt

szállítólevél

képezi.

A

szállítólevél

leigazolására

és

a

teljesítés

igazolására

a

Városüzemeltetési és Beruházási Irodavezető jogosult. A szállítóleveleket a Közszolgáltató állítja ki.
A leigazolt szállítólevelek alapján a Közszolgáltató a havi zárást követően a hulladékszállítási
teljesítés adatait számlázás céljából átadja a NHKV Zrt. részére, amelyhez Megrendelő kifejezetten
hozzájárul.

5.3.2.
A teljesítésre vonatkozóan Közszolgáltató a tárgyhót követő hónap 10. napjáig megküldi
Megrendelő részére a beszállítás adatait tartalmazó mérlegnaplót. A mérlegnapló és a teljesítés
igazolására a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda vezetője jogosult.

5.3.3.
A hulladékszállítási tevékenységgel kapcsolatosan kiállított számlát az NHKV Zrt. MKB
Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10654068-49020799. számú bankszámlájára, a számla keltét
követő 15 napon belül átutalással köteles teljesíteni. A számla kiegyenlítésének feltétele a teljesítés
igazolása.

5.4.

A számla postázási címe:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
1041 Budapest, Kapisztrán tér 1.
5.5.
A Közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért
szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen
költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy
a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni.
A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
5.6.

Fizetési késedelem esetén a Közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

(továbbiakban: Ptk.) 6.155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot, érvényesíthet Megrendelővel
szemben.
5.7. A teljesítést biztosító mellékkötelezettségek
5.7.1.

Késedelmi kötbér: a meghirdetett időponthoz képest a hulladék késedelmes elszállítása

esetén a Közszolgáltató minden késedelmes nap után az ürítési alkalomra fizetendő összeg 10%ának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni.
5.7.2.

Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a Közszolgáltató a feladatot felróható okból hibásan

teljesíti, a hiba kijavításáig az 5.6.1. pontban foglaltak szerint hibás teljesítési kötbér fizetésére
köteles.
5.7.3.

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Szerződés teljesítése a Közszolgáltatónak felróható

okból meghiúsul, a Közszolgáltató az ürítési alkalomra fizetendő összeg 20%-ának megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

6.

A Közszolgáltató és a Megrendelő jogai és kötelezettségei

6.1.

A Közszolgáltató haladéktalanul köteles közölni a Megrendelővel minden olyan körülményt,

amely jelen szerződés teljesítését, eredményét érdemben érinti, vagy befolyásolja.

6.2.

A Közszolgáltató felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet

biztosításáért.
6.3.

Ha a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Közszolgáltató köteles őt

figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Közszolgáltató a
szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a
munkát elvégezni.
6.4

A Közszolgáltató a jelen szerződésben foglaltakat személyesen, illetve közszolgáltatói alvállalkozó

igénybevétele révén láthatja el. A közszolgáltató kizárólag olyan közszolgáltatói alvállalkozó igénybevéte
lére jogosult, amely rendelkezik a Hgt. 32/A § (2) szerinti megfelelőségi véleménnyel. A közszolgáltatói
alvállalkozó igénybevételére a Hgt. és a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó további jogsza
bályi rendelkezések megtartásával kerülhet sor.
6.5.

A Közszolgáltató a jogosan igénybe vett közszolgáltatói alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát

maga végezte volna, jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely
anélkül nem következett volna be.
6.6.

A közszolgáltató köteles a vállalt közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására, a

közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítésére.
6.7.

A közszolgáltató köteles a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztály

szerinti követelmények biztosítását, és a minősítési engedély hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét.
6.8.

A Közszolgáltató köteles továbbá biztosítani:
6.8.1. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását, a
közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások
elvégzését;
6.8.2.
a közszolgáltatás

körébe

tartozó

hulladék

kezelésére

meghatározott

helyek

és

létesítmények igénybevételét;
6.8.3.

a nyilvántartási rendszer működtetését és a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő

adatszolgáltatás rendszeres teljesítését;
6.8.4.
a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer
működtetését;
6.8.5.

a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos

működtetéséhez szükséges feltételeket; valamint
6.8.6.
a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.

6.9.

A Megrendelő köteles
6.9.1.

a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges

információk szolgáltatására a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel;
6.9.2.

a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgálta

tással történő összehangolásának elősegítésére;
6.9.3.

a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolá

sának elősegítésére;

6.9.4.

a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére

szolgáló helyek és létesítmények meghatározására,
6.9.5.

a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítására az önkormányzati tu

lajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában.

7.
Felek együttműködése, kapcsolattartás, titoktartás
7.1.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása
érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják
egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény,
adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
7.2. A Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:

Újszászi Györgyi

Cím:
E-mail:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
ujszaszi.gyorgyi@budavar.hu

Telefon:

+ 36-20/353-9336

A Közszolgáltató által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
Cím:
E-mail:
Telefon:
7.3.

Jelen szerződés megszüntetésével vagy jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag

tértivevényes, ajánlott levél formájában történhet.
7.4.

Felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést és üzenetet írásban, postán (tértivevényes

ajánlott levél formájában) vagy e-mail útján továbbítanak a másik fél részére, kivéve, ha a szerződés
kifejezetten eltérően rendelkezik. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor
azokat a tértivevény tanúsága szerint a szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve e-mail útján
történő továbbítás esetén akkor, amikor az e-mail sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél
megkapja. A szerződésben megjelölt címre postai úton továbbított tértivevényes küldemény az
elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste",
„elköltözött", „elköltözött után küldést nem kért", vagy „nem vette át" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
7.5.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük

során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem
vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.
8.
8.1.

Titoktartás
A szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a másik

fél múlt, jelen vagy jövőbeni fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy
technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a felek bizalmasnak minősítenek.
8.2.

Felek kölcsönösen vállalják, hogy nem adnak tájékoztatást senkinek a másik Fél írásbeli

beleegyezése nélkül a szerződésben foglalt feladatokról, sem ezen szerződés rendelkezéseiről, vagy azzal
kapcsolatban, továbbá a szerződésben meghatározott, vagy a szerződéssel kapcsolatos személyről,
valamint ezek teljesítése érdekében megismert információról, felek ezen adatokat és tartalmakat
bizalmasnak minősítik. E kötelezettségek bármelyikét megszegő Fél teljes kártérítési felelősséggel
tartozik.

8.3.

A szerződő felek a

bizalmas információk védelme érdekében kötelesek mindazokat az

intézkedéseket megtenni, amelyek biztosítják a jogellenes hozzáférés, felhasználás, lopás, vagy más
jogosulatlan felhasználás elleni védelmet is. Nem jelenti jelen pont megsértését az, ha bármelyik Felet
jogszabály vagy bírósági, ill. hatósági határozat kötelezi az információ kiadására.
9.

Szerződés megszűnése, megszüntetése

9.1.

Jelen szerződés megszűnik:
9.1.2.

a határozott idő lejártával

9.1.3.
9.1.4.

bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén
közös megegyezéssel

9.1.5.

bármelyik fél felmondásával 60 napos határidővel

9.1.6.

9.2. pontban foglaltak szerint.

9.2.
Megrendelő jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Közszolgáltató
súlyos szerződésszegést követ el, így különösen, ha ismételt írásbeli figyelmeztetés ellenére a vonatkozó
jogszabályi előírásokat, a jelen szerződés rendelkezéseit, Megrendelő írásbeli utasításait nem tartja be,
és Megrendelő írásbeli felszólítását követően az ott meghatározott határidőben a jogszabályban, a jelen
szerződés rendelkezésében vagy a Megrendelő írásbeli utasításában foglalt kötelezettségeit nem teljesíti.
10. Vis maior, akadályközlés
10.1. A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, előre nem
látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható (így különösen: természeti katasztrófa,
háború, blokád, tűz, robbanás, terrorcselekmények).
10.2. A vis maior körülmények mentesítik Feleket a szerződés alapján fennálló kötelmeik teljesítése alól
a körülmények fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását
követően jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését - az említett időpontban még nem voltak
előre láthatóak.
10.3.

Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses

kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a szerződés teljesítésében akadályozott
Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik Felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a
tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél
felismerte a kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti
értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az
adott pillanatban.
10.4.

Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is haladéktalanul

értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát
jelentő különleges körülmények miatt a késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.
10.5.

A fentieken túl, nem vis maior esetben, Felek kötelesek a Ptk. 6:126. § szakaszának betartásával

tájékoztatni egymást a szolgáltatás teljesítését akadályozó körülményről.
11.
11.1.

Egyéb rendelkezések
Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat

ellátásának nyelve a magyar nyelv. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Hgt. és hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
11.2. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban
tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan
kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.
11.3.

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a

hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és
a Tanács 2016. április 27-én kiadott, 2018. május 25-től hatályos, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR:
General Data Protection Regulation - általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt
előírásoknak megfelelően végzik, az adatokat a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és
időtartamig kezelik, azokat (jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzés, bejelentés - különös
tekintettel a jelen szerződésben rögzített elszámolási kötelezettségre - ill. bírósági eljárás kivételével)
harmadik személy felé nem továbbítják.
11.4.

A szerződő felek a

bizalmas információk védelme érdekében kötelesek mindazokat az

intézkedéseket megtenni, amelyek biztosítják a jogellenes hozzáférés, felhasználás, lopás, vagy más
jogosulatlan felhasználás elleni védelmet is.
11.5.

Nem jelenti jelen pont megsértését az, ha bármelyik Felet jogszabály vagy bírósági, ill. hatósági

határozat kötelezi az információ kiadására.
11.6. Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani.
A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás érvénytelen.
11.7.

Megrendelő képviselője kijelenti, hogy a Megrendelő képviseletére és a jelen szerződés aláírására

megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári
jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a Közszolgáltató felé.
11.8.

Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződés teljesítése során felmerült

vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján
oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére kezdeményezett tárgyalásaik nem vezetnek
eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
11.9. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység
minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel, valamint a Hgt. 32/A. § (1)
bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel, továbbá valamennyi jogszabály vagy hatóság által
előírt engedéllyel rendelkezik, valamennyi jogszabály vagy hatóság által előírt követelménynek megfelel.
11.10. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a Budapesti Közművek
Nonprofit Zrt. aláíró vezetője nyilatkozik, hogy az általa képviselt Vállalkozás átlátható szervezetnek
minősül.
11.11. A Hgt. 34. § (9) bekezdése alapján a lakosság tájékoztatása érdekében az Önkormányzat a
közszolgáltatási szerződés közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodik.

11.12. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit tartalmazzák az alábbi mellékletek:
•
•

átláthatósági nyilatkozat
titoktartási nyilatkozat

•

a hulladékgyűjtők elhelyezkedése

Jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen 5 példányban írták alá, amikből 2 példány a Közszolgáltatót és 3
példány a Megrendelőt illeti meg.

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Közszolgáltató képviseletében

Budapest, 2021......... ..............................

Budapest, 2021........................................

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat,
mint Megrendelő képviseletében

Váradiné Naszályi Márta polgármester
Budapest, 2021..................

jogi szignalizáció

Budapest, 2021..................

pénzügyi ellenjegyzés

Budapest, 2021.

1.

Átláthatósági nyilatkozat

melléklet

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1) bekezdés (1 a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §a szerinti megfelelésről
Alulírott
(Lakcím:

.............................................................
.....................

...................................................................................................... ;

Adóazonosító

jel:................................) büntetőjogi felelősségem tudatában - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint kijelentem,
hogy
az
általam
képviselt .................................................................................................................................... szervezet a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek1 minősül.
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő
követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni,
azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetet kell érteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul
értesítem. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére
(és cégjegyzésére).
Budapest, 2021........................................
cégszerű aláírás
1 1. átlátható szervezet:
a)az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az
egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy
együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi
állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott
piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a következő feltételeknek:
ba)* tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy sza
vazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba),
bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendel
keznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes ál
lamban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Ma
gyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

2.

melléklet

Titoktartási Nyilatkozat

Alulírott Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:...................... ,
adószám:

.............................. ,

cégjegyzékszám:

.....................

képviseli:...........................................),

mint

titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), mint Megrendelő
időkorlátozás nélkül a részemre átadott bármilyen dokumentációból, vagy bármilyen más módon
tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt, mint üzleti titkot, az üzleti titok védelméről szóló 2018.
évi LIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelem és megőrzöm.
Üzleti titoknak minősül különösen a Megrendelő tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi
oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Megrendelő
gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti
kapcsolataira, általam a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott
információk, emellett minden a Megrendelő gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni
értékkel bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy
információ, amit Megrendelő üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során tudomásomra
jutott ügyféladatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám és
egyéb adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen információk kiszolgáltatása
személyhez

fűződő

jogokat

sértene,

így

az

adatokat

bizalmasan

kezelem.

Kijelentem, hogy a Megrendelővel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton
történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem
és a tudomásomra jutott információkat kizárólag a Megrendelővel kötött szerződésben részletezett
feladatok teljesítése során használom fel. Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat
nem vagyok jogosult harmadik személy számára felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy
bármely más módon hasznosítani, vagy a Megrendelő érdekei ellen felhasználni.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot megsérti,
aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása
nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.
Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása
nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titoktartási
kötelezettséget sért; vagy
c) az üzleti titok hasznosításának korlátozására vonatkozó szerződéses kötelezettséget vagy más
kötelezettséget szeg meg.
Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségeim megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint
büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozom.
Budapest, 2021........................................

cégszerű aláírás

