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41/2017 SZÁMÚ HATÁROZAT 

Vetés község településeinek köztisztasági szolgáltatásáról  

megkötésre kerülő keretszerződés tender füzetének (Caiet de sarcini) jóváhagyásáról 

 

        Figyelembe véve: 

       - Vetés község polgármesterének indítványozó előterjesztését, a szakbizottság beszámolóját, 

a Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottságának jóváhagyását; 

       - az 51/08.03.2006-os, közszolgáltatásokat szabályozó törvény módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt rendelkezéseit; 

       - a 101/25.04.2006-os számú köztisztasági szolgáltatások végzését szabályozó törvény 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt rendelkezéseit; 

       - az A.N.R.S.C. elnökének 82/2015-ösz számú rendeletét, amely jóváhagyja települések 

köztisztasági szolgáltatásit szabályozó keret-szabályzatot; 

       - a 100/2016-os törvény rendelkezéseit a munkálatok és szolgáltatások koncesszióba 

adásáról; 

        - a 867/2017-es számú rendelet előírásait, amely jóváhagyja a 100/2016-os számú törvény 

metodológiai normáit, a munkálatok és szolgáltatások koncessziós szerződésbe adásáról; 

        A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 

számú Törvény 36. cikkely (1) és a (2) bekezdés d) betűje és (6) bekezdés a) betű 14. pontja, 

valamint a 45. cikkely (1) bekezdés előírásai értelmében,  

         Vetés község Helyi Tanácsa a 2017. július 19-én összehívott közgyűlésén, 

 

  ELHATÁROZZA: 

 

       1. cikkely 

       (1) Jóváhagyja a Vetés község településeinek köztisztasági szolgáltatásáról készített tender 

füzetet (Caiet de sarcini), amelyet az I-es számú Melléklet tartalmaz, és amely szerves részét 

képezi jelen határozatnak  

       (2) Jelen Tenderfüzet helyettesíti a 33/28.06.2017-es számú határozatban jóváhagyott II. 

számú Melléklet tartalmazta Tenderfüzetet, amelyet semmisnek nyilvánít. 

       2. cikkely   
       (1) Jóváhagyja a Vetés község településeinek köztisztasági szolgáltatását tartalmazó 

Keret-szerződést, amelyet a II. számú Melléklet tartalmaz, és amely szerves részét képezi jelen 

határozatnak. 

       (2) A Keret-szerződés helyettesíti a 33/28.06.2017-es számú határozatban jóváhagyott III. 

számú Melléklet tartalmazta Keret-szerződést, amelyet semmisnek nyilvánít.  

      3. Cikkely 
        Jelen határozatot köztudomásra hozzák kia hirdetőtáblákon, közlésre kerül a község 

hivatalos web-lapján, valamint közlik:  

- Vetés község polgármesterével; 

- Szatmár megye Prefektusi intézményével. 

Vetés, 2017.július 19-én, 

Üléselnök,                               Ellenjegyzem, 
CODREA IONEL-DANIEL                                            Anca-Maria Pop 

                                                                                                        községi jegyző 

 

         Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 12, mellette szavazott 12, ellene szavazat 0, 

tartózkodás 0 szavazat. 



 

       I.  SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

TENDERFÜZET  

(CAIET DE SARCINI) 

Vetés község települései köztisztasági szolgáltatásainak  

szerződéses átadásáról  

 

        I.   FEJEZET A Tenderfüzet tárgya 

 

       1. Cikkely  
       (1) Jelen tenderfüzet összeállítása az alábbi jogszabályok szerint történt:  51/08.03.2006-os, 

közszolgáltatásokat szabályozó törvény az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt rendelkezései, a 101/25.04.2006-os számú köztisztasági szolgáltatások végzését 

szabályozó törvény az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt rendelkezéseit 

szem előtt tartva, továbbá az A.N.R.S.C. (Autoritatea Națională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice – Közszolgáltatások Szabályozásának Országos 

Hatósága) elnökének 111/2006-os rendelete, amely jóváhagyja a települések köztisztasági 

szolgáltatásit szabályozó keret-szabályzatot, továbbá a 211/2011-es, utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt köztisztasági törvény rendelkezései alapján a hulladékkezelés terén; 

      (2) Jelen tenderfüzet rögzíti a köztisztasági tevékenység specifikus feltételeit, megállapítva a 

tevékenység hatékony és biztonságos működésének minőségi szintjeit, valamint a szükséges 

műszaki feltételeket.  

       2. Cikkely   
       Jelen tenderfüzet elkészítését az indokolja, hogy a specifikus köztisztasági tevékenység 

végzésének szükséges feltételeit rögzítő és vonatkoztatási alapul szolgáló műszaki dokumentáció 

legyen, függetlenül az alkalmazott végrehajtási módtól. 

       3. Cikkely  
      A tenderfüzet szerves része az alábbi tevékenységeket tartalmazó dokumentációnak:  

       - a háztartási hulladékoknak és azzal megegyezőknek a külön begyűjtése és szállítása, 

valamint az azokkal megegyező ipari és kereskedelmi, az intézményi hulladékoknak, beleértve a 

külön begyűjtött töredékeket, és a háztartási hulladékokban levő veszélyes, mérgező 

hulladékokat kivéve speciális besorolás alá esőket anélkül, hogy tevékenysége érintené az 

elektromos és elektronikus hulladék begyűjtés, valamint a szárazelem és akkumulátor begyűjtés 

ügymenetét,              

       - a nagy mértű hulladékok (bútorok, elektronikai és háztartási cikkek stb.) összegyűjtése  

elszállítása tárolása és értékesítése, amelyek nem minősülnek háztartási hulladéknak, és amelyek 

lehetnek lakossági, intézményi, gazdálkodó szervezeti eredetűek, 

      - a Vetés község településein bontási és építési tevékenységből származó hulladékok 

begyűjtése, szállítása és tárolása, amely a megfelelő műszaki alapkövetelmény egységének részét 

képezi. 

       4. Cikkely  

      (1) Jelen tenderfüzet azokat a műszaki specifikációkat tartalmazza, amelyek meghatározzák 

minőségi elvárások biztosításának szintjét, a hatékony műszaki ellátottságot, a tevékenység 

végzésnek biztonságát, a szakterminológiát, a jellemző szabványoknak való megfelelés 

igazolásának feltételeit, és a hasonlókét.  

      (2) A műszaki specifikációk vonatkoznak úgyszintén a tevékenységek elvégzésének 

algoritmusára, a tevékenységek ellenőrzésére, felügyeletére, és a végzett szolgáltatások 

átvételének feltételeire, valamint más feltételekre, amelyek a köztisztasági tevékenység végzését 

szabályozó jogszabályok rendelkezéseiből adódnak.  

  

 



      (3) A tenderfüzet pontosítja a kötelező munkavédelmi, tűzmegelőzési tűzvédelmi és tűzoltási 

szabályzókat, valamint a környezetvédelmieket, amelyeket a hulladékok előgyűjtése, a begyűjtés 

és a szállítás idején kötelezően be kell tartani, beleértve a háztartási hulladékok tartalmazta 

veszélyes, mérgező anyagokat is, kivéve az érvényben levő, speciális kezelési listán szereplőket  

 

     II.   FEJEZET- Minimális szervezeti elvárások 

 

      5. Cikkely 
      A köztisztasági vállalatoknak biztosítaniuk kell:  

      a) a törvényes rendelkezések, normák, előírások és jogszabályok előírásainak betartását: a 

munkahigiénia, a munkavédelem, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem területén, tovább 

követniük kell a specifikus építmények időbeni viselkedését, be kell avatkozniuk a tűzesetek 

kialakulásának megelőzése vagy a keletkezett tüzek eloltása területén;  

      b) a köztisztasági szerződésben megállapított és a köztisztasági szolgáltatás végzésének 

szabályzatában rögzített a hatékonysági és minőségi mutatókat be kell tartaniuk;  

      c) adatokat kell szolgáltatniuk Vetés község Polgármesteri Hivatala és az A.N.R.S.C.,  felé, 

valamint hozzáférhetőséget kell biztosítaniuk azokhoz a dokumentációkhoz, egyéni okiratokhoz, 

amelyeknek az alapján a szolgáltatást végzik, a törvényben előírt feltételek szerint.   

      d) vállalt kötelezettségeiket a köztisztasági szerződésben foglalt szolgálatatások elvégzése 

tekintetében be kell tartaniuk;  

      e) a szolgáltatás biztosítását Vetés község minden felhasználói szerződéssel rendelkező tagja 

számára, a kommunális hulladékok maradéktalan begyűjtését és az elsődleges begyűjtőhelyek 

tisztán hagyását kell biztosítaniuk, ahol a hulladékgyűjtő tartályok vannak;  

      f) hatékony menedzsment alkalmazását, amely a működési költségek csökkenthetőségéhez 

vezet;  

      g) minden gazdaság számára biztosítania kell a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges 

eszközöket (száraz összetétel előválogatott gyűjtése számára) megfelelő, jól záródó edényeket, 

amelyek a megfelelően vannak feliratozva, vagy átlátszó zsákokat), amelyek megfelelnek 

tulajdonukban levő szállítóeszközöknek,  

      h) az előválogatáshoz szükséges eszközök kicserélését, amennyiben azok meghibásodtak, és 

nem záródnak pontosan;  

      i) egy olyan rendszer kidolgozását, amely nyilvántartja és gyorsan orvosolja a bejelentések 

észrevételek tárgyát képező problémát;  

      j) a hulladék gazdálkodás pontos nyilvántartásának vezetését és az illetékesek felé 

megküldését, az érvényes rendelkezéseknek megfelelően;  

      k) biztosítania kell a szükséges személyi létszámot, a szerződésben vállaltak teljesítése 

érdekében;  

      l) biztosítania kell saját specifikus felszerelést és berendezéseket a szerződésében vállalt 

szolgáltatások teljesítése érdekében; 

      m) más specifikus feltételek teljesítését, amelyet helyi közigazgatási hatóságok 

megállapítanak.  

       6. Cikkely 

       (1) a köztisztasági vállalatnak a alábbi kötelező feltételeket kell teljesíteniük: 

      a) Rendelkeznie kell az ANRSC által kibocsátott licenccel, az 51/2006-os módosított és 

aktualizált, újraközölt törvény 29 cikkely, 5-ös és 6-os, a 33-as cikkely, 35 cikkely 1-es számú 

bekezdés, a 38-as számú cikkely 1-es bekezdése és 3-as bekezdése értelmében, amely a 

köztisztasági szolgáltatások végzését szabályozza; 

      b) Rendelkeznie kell a 195/2005-ben kiadott újraközölt környezetvédelmi törvény 2-es 

cikkelye  9-es pontjának rendelkezései szerinti engedéllyel, amelyeket megerősítenek a  

195/2005-ös Sürgősségi Kormányrendelet 12.es cikkelyében foglaltak; 

     c) Biztosítania kell a külön-külön gyűjtést anélkül, hogy ezért külön, pótdíjszabást számolna 

fel azon felül, amelyet az ajánlattevő nyomtatványban feltüntetett, a különböző típusú 

hulladékok esetén, mint amilyenek a: papír, fém, műanyag és üveg.      



       A hulladék kibocsátók, és a köztisztasági vállalat kötelezettek elérni az éves kommunális 

hulladék csökkentésének szintjét, kizárva annak tárolási kötelezettségét a 196/2005-ös 

aktualizált Sürgősségi Kormányrendelet 6-os számú Mellékletében foglaltak szerint, a 

környezetvédelmi alapra vonatkozóan.  

        7. Cikkely 
        A köztisztasági vállalat személyzetére vonatkozó kötelezettségek és felelősségeket a  

szerződést odaítélő dokumentáció tartalmazza, valamint a tárgyban hatályos jogszabályok 

rendelkezései.  

        8. Cikkely 

        (1) A köztisztasági vállalat a leghatékonyabb módon kezeli és használja a koncesszió 

tárgyát, hogy annak értéke megőrződjön és fejlődjön a szerződés teljes időtartama alatt. 

      (2) A tevékenység fejlesztését célzó ellátmány programját a köztisztasági vállalat 

kezdeményezi, míg a koncesszióba adott közterületek fejlesztési programjait a helyi 

közigazgatás kezdeményezi. 

 

        III.  FEJEZET    A koncesszióba adás időtartama  

 

         9. Cikkely  
        (1) A koncesszióba adás időtartama 8 (nyolc) év, a szerződés megkötésének időpontjától 

számítva.   

       (2) A meghatározott időszakra tilos a szolgáltatás alvállalkozásba (al koncesszióba) adása a 

koncesszióba vevő részéről.  

       10. Cikkely  A szerződés jogilag megszűnik a lejárati idő előtt, amennyiben 

        a) abban az esetben, ha a koncesszióba vevő működési engedélye visszavonásra kerül, vagy 

abban az esteben, ha azt nem újítja meg az érvényesség lejárta előtt; 

        b) a koncesszióba vevő által elkövetett súlyos kihágások, amelyek a szerződéses 

kötelezettségek nem teljesítésében nyilvánulnak meg, a koncesszióba adó általi egyoldalú 

szerződés felmondással, és kártalanítás megfizetésével a koncesszióba vevő terhére; 

        c) a koncesszióba vevő által elkövetett súlyos kihágások, a szerződésben vállalt 

kötelezettségek terén, a koncesszióba adó általi egyoldalú szerződés felmondással, és kártalanítás 

megfizetésével a koncesszióba vevő terhére; 

       d) abban az estben, ha az országos érdek, vagy helyi érdek kötelezi a koncesszióba adót, a 

szerződés egyoldalú felmondására; 

       e) Vis major esetén vagy kényszer esetén, amikor a koncesszióba vevő olyan helyzetbe 

kerül, hogy lehetetlen folytatnia a szerződés végrehajtását, és lemond bármilyen kártérítési igény 

megfizetéséről; 

       f) amennyiben a köztisztasági vállalattal szemben fizetésképtelenségi eljárás indult. 

       11. Cikkely 

       A műszaki ajánlat keretén belül, az ajánlattevő bemutatja a Szatmár megyei, szamosdobi 

Regionális Hulladéktárolóval kötött előszerződés másolatát, a háztartási hulladék tárolásáról, 

majd a szerződés elnyerése esetén az ajánlattevőnek be kell mutatni a koncessziós szerződés 

megkötésekor a tározóval megkötött, fent említett  szerődést. 

 

          IV.  FEJEZET    A jogdíj legkisebb szintje és az alkalmazott díjszabások 

 

         12. Cikkely  
          (1) A jogdíj minimális szintje 3 % a köztisztasági szolgáltatások felhasználóinak kiállított 

számlák TVA nélküli értékéből. 

          (2) A koncesszióba vevő kötelezi magát, hogy a jogdíjat évente fizeti meg, a kifizetés 

határideje az év eltelte utáni hónap 25 napja. 

 

          (3) A jogdíj meg nem fizetése, vagy késedelmes befizetése büntetőkamat kirovását vonja 

maga után, amelynek mértéke 0,02 % /nap, a tartozás összegére számítva, és amelyet minden 



egyéb formalitás mellőzésével a végzett munka utáni jótállásra lekötött banki pénzalapból 

vonnak le, amelyet a koncesszióba vevő a szerződés aláírásakor bemutat. Ebben az esetben a 

koncesszióba vevő kötelezett 15 napos határidőn belül kiegészíteni a garancia alapot, az 

érvényben levő törvényben előírtak szerint, a szerződés felmondásnak terhe alatt. 
          13. Cikkely   
        (1) A szerződésben foglalt díjszabások évente módosíthatók, a lakossági fogyasztói index 

függvényében amelyet az ivóvíz szolgáltatás, csatornázás és köztisztasági szolgáltatások 
jelentenek, a 109/2007-es számú, ANRSC elnöke által kiadott Rendeletnek megfelelően amely a 

települések köztisztasági szolgáltatásainak metodológiai normáit szabályozza, valamint a 

szolgáltatás árainak megállapítást, rendezését vagy módosítását szabályozza.  

        (2) A szerződés első évében, az alkalmazott tarifák a koncesszióba vevő fél által benyújtott 

ajánlatnak megfelelően lesznek alkalmazva. 

        14. Cikkely 

        (1) A specifikus, köztisztasági szolgáltatás díjszabásai kiigazíthatók, változtathatók a 

köztisztasági vállalat kérése alapján, a szabályozó hatóság által kidolgozott és jóváhagyott 

előírások alapján.  

       (2) A specifikus, köztisztasági szolgáltatás díjszabásainak módosítására vagy kiigazítására a 

köztisztasági vállalat átküldi Vetés község Helyi Tanácsának az alábbiakat: 

        a) kérelem a díjszabás módosítására vagy kiigazítására: az érvényben levő díjszabások, és a 

módosítására vagy kiigazításra tett javaslat indoklása. A lakossági díjszabásokra tett javalatnak 

tartalmaznia kell a TVA-t; 

        b) a díjszabások megalapozásnak adatlapja, költségelemekre lebontott formában; 

        c) műszaki-gazdasági memórium, amelyben igazolja a díjszabások kiigazítását vagy 

módosítását; 

        d) más adatok és információk, amelyek megalapozzák  a díjszabásokat. 

       (3) A specifikus köztisztasági díjszabások alkalmazásának módját és annak nyomon 

követését valamint ellenőrzését Vetés község Helyi Tanácsának képviselői végzik valamint az 

A.N.R.S.C. képviselői. 

       (4) A díjszabások kiigazítása csak a köztisztasági szolgáltatás átadását rögzítő 

szerződéskötés dátumától számított 2 évben megengedett. 

      15. Cikkely 

       A köztisztasági vállalat a 101/2006- os aktualizált és újraközölt törvény 20 cikkelye 

értelmében, a települések köztisztasági szolgáltatásinak végzéséről, az alábbiakra jogosult:  

       a) az elvégzett köztisztasági szolgáltatás ellenértékének bevételezésére a Vetés község Helyi 

Tanácsa által elfogadott díjszabásokon; 

       b) a szerződéses egyensúly megőrzése, és megvédése a szolgáltatás végzésének teljes 

időszakában; 

       c) a díjszabások kiigazítására a gazdaságban kialakult árak és díjszabások függvényében; 

       d) a díjszabások módosítására, olyan helyzetekben, amelyekben a szerződés egyensúlya 

jelentős változásokat mutat, a Vetés község Helyi Tanácsának előzetes engedélyével; 

      e) a köztisztasági szolgáltatások kizárólagos végzésének jogára, Vetés község területi-

közigazgatási egység területén, amelyet a szerződés megkötésére felhatalmazó tanácsi határozat 

rögzít. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       V.  FEJEZET A kommunális hulladék begyűjtése, szállítása beleértve a háztartási 

hulladék közé kevert toxikus, veszélyes anyagokat, kivéve a speciális eljárás alá vont 

hulladékokat. 
 

        16. Cikkely 
        A köztisztasági vállalat kötelezett a kommunális hulladékok begyűjtésére, szállításár,a 

beleértve a háztartási hulladék közé kevert toxikus, veszélyes anyagokat, kivéve a speciális 

eljárás alá vont hulladékokat Vetés község területi-közigazgatási területén Vetés, Óvári és 

Decebal valamint a hozzájuk tartozó területeken. 

        17. Cikkely  
       (1)  A műveleti területen, önálló gazdaságokban élő lakosok száma (becsült éves átlagban 

számítva) 5.300 személy. 

       (2)  A kommunális hulladék mennyisége, beleértve a veszélyes, mérgező hulladékokét 

amelyek a háztartási hulladékba kerülnek, valamint a válogatott és újrahasznosított, természetes 

és jogi személyektől begyűjtött hulladékok mennyisége 500 (nem préselt) köbméterre becsült, 

évente 6000 köbméternyi.  

        18. Cikkely  

       (1) A begyűjtési helyek a gazdaságok előttiek, hozzávetőlegesen a tenderfüzetben az 1-es 

számú Mellékletben meghatározott számban. Ezek a számok teljesen hozzávetőlegesen 

felbecsült számok, tájékoztató jellegűek, amelyek változhatnak a szerződés időtartama alatt. 

      (2) A gazdálkodó szervezetek és a közintézmények jegyzékét, amelyek a műveleti területen 

találhatók a tenderfüzet 2-es számú Melléklete tartalmazza.      

       (3) A műanyag pillepalackok, és az üvegek szelektív gyűjtése tekintetében egyezmény lesz 

megkötve a szolgáltatást végző koncesszióba vevő és a koncesszióba adó képviselői között, 

olyan helyeken, amelyeket erre a célra alakít ki a koncesszióba adó, vagy harang alakú típus 

konténerekben, a község főbb közlekedési útvonalai mentén. 

        19. Cikkely 

        (1) A kommunális hulladékok begyűjtési grafikonja, a kommunális hulladékok 

begyűjtésére, szállítására beleértve a háztartási hulladék közé kevert toxikus, veszélyes 

anyagokat, kivéve a speciális eljárás alá vont hulladékokat minden szolgáltatást igénybe vevőtől, 

köztük a gazdálkodó szervezetektől és a közintézményektől, 2 hetente egy alkalommal történik. 

        (2) Az előválogatva gyűjtött hulladékok begyűjtési grafikonja: minden szolgáltatást igénybe 

vevőtől, köztük a gazdálkodó szervezetektől és a közintézményektől, 2 hetente egy alkalommal 

történik, váltakozva a nem válogatott vagy lebomló hulladékokkal.  

       20. Cikkely  

      (1)  A gazdálkodó szervezet, amely biztosítja a hulladékok összegyűjtését és szállítását a 

koncessziós szerződésbe adó és koncessziós szerződésbe vevő közötti szerződéskötést követően 

kötelezett a végfelhasználókkal szolgáltatási szerződés megkötésére: jogi és természetes 

személyekkel, a koncesszióba adó bármilyen beavatkozása nélkül.  

       (2)  A végfelhasználó és a köztisztasági vállalat között megkötött szerződés a 109/2007-es 

számú Rendelet szerinti és a köztisztasági Szabályzatban rögzített szerződés minta alapján kerül 

kitöltésre, jogszabály, amely jóváhagyja azokat a metodológiai alkalmazási normákat, amelyek 

szabályozzák a díjszabások megállapítást, kiigazítását vagy módosítását a köztisztasági 

szolgáltatások területén.  

        21. Cikkely 

        Kötelező feltétele a versenyben való részvételnek minimálisan 2 (két) hulladékszállító és 

préselő megléte.  

        22. Cikkely 
        A kommunális hulladék szállításának útvonalát a szerződő felek együtt állapítják meg, 

közös egyetértésben.    

 

 

 



         23. Cikkely 

        (1)  A felhasználhatatlan hulladékrészek a Szamosdobi Regionális Hulladéktározó lesznek 

elraktározva. 

         (2) A kommunális hulladékok válogatására a nyertes cég válogatójában vagy a Szamosdobi 

Regionális Hulladéktározóban kerül sor. 

         24. Cikkely 

        (1)  Az elszállítás minden alkalommal ugyanabból a pontból indul, ugyanazt az útvonalat 

követi elkerülve a begyűjtés időpontjainak változásait, amelyeket a köztisztasági szabályzat és a 

köztisztasági szerződés előír. 

       (2) Vetés köség Polgármesteri Hivatala ellenőrizni fogja állandó jelleggel a 

hulladékbegyűjtési és szállítási tevékenységet, és bírságokat ró ki a megkötött szerződés 

értelmében a szolgáltatóra. 

         25. Cikkely 
         (1) A koncesszióba vevő felel és anyagi és pénzügyi garanciákat nyújt a végzett 

szolgáltatásoknak a rögzített minőségi és mennyiségi feltételek közötti végzéséért. 

(2) Megfelelő gyűjtési rendszerek kerülnek bevezetésre a és felhasználásra, amelyek garantálják 

az újrahasznosítható anyagok begyűjtését és az újrahasznosításra való irányítását.        

        26. Cikkely  

       A kommunális hulladékok összegyűjtésének programja olyan módon lesz megállapítva , 

hogy az állandó jelleggel biztosítson egy megfelelő tisztasági állapot fenntartását, amelyek 

megfelelnek a higiéniai- és egészségi normáknak, amelyek szabályozását a 536/1997-es számú 

Egészségügy Minisztériumi Rendelet tartalmazza. A köztisztasági vállalat által benyújtott 

szolgáltatás végzési program az alábbiakat tartalmazza: 

- a község minden településén kijelölt tevékenységi zóna; 

- a kiszolgált járművek cseréjét; 

- meghibásodás esetére egy önjáró, préselő szállítójármű; 

      A benyújtott programot Vetés község Helyi Tanácsának el kell fogadnia. 

      27. Cikkely 

      (1) A szilárd hulladékokat szállító járműveknek fedetteknek kell lenniük, a tartályok 

kiürítésére szolgáló önműködő ürítő szerkezettel ellátva, amelyek megakadályozzák a tartalom 

szétszóródását a szállítás idején. Ezek karbantartására, tisztítására és fertőtlenítésére 

periodikusan kerül sor, ilyen értelemben ezek a mechanikus és kémiai kitettségeknek megfelelő 

anyagokból kell készülniük.  

      (2) A szállítójárművek megtisztításra kerülnek a közutakra való felhajtáskor. 

      28. Cikkely 

       (1) A koncesszióba adó állandó jelleggel ellenőrizni fogja a köztisztasági vállalat által 

végzett szolgáltatást, jelentéseket készít a végzett szolgáltatás minőségéről és a ténylegesen 

elszállított szilárd hulladékok mennyiségeiről, a tározó által kiállított mérlegelést igazoló 

elismervény  alapján.  

        (2)  A megállapító jelentésekben a koncesszióba adó bejegyzi a tevékenységgel kapcsolatos 

észrevételeket és azok elintézési módját, amelyeket a felhasználók tesznek, valamint az esetleges 

bírságokat, amelyeket a tapasztalt hiányosság miatt kiró a köztisztasági vállalatra. 

        (3)  Minden hónap végén jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél aláír, amely rögzíti a 

tapasztalatokat tartalmazó jelentéseket. 

       (4) A szolgáltatást végző operátor egész tevékenysége alárendelt a munkavédelmi 

szabályzóknak, és azt  a vonatkozó törvények szabályozzák. 

       (5) A végfelhasználó és a köztisztasági vállalat között megkötött szerződés a 109/2007-es 

számú Rendelet szerinti és a köztisztasági Szabályzatban rögzített szerződés minta alapján kerül 

kitöltésre, jogszabály, amely jóváhagyja azokat a metodológiai alkalmazási normákat, amelyek 

szabályozzák a díjszabások megállapítást, kiigazítását vagy módosítását a köztisztasági 

szolgáltatások területén.  

        (6) A koncesszióba adó fenntartja magának a jogot, hogy a saját apparátusának 

munkatársain keresztül állandóan megfigyelje és ellenőrizze a végzett köztisztasági szolgáltatást, 



időszakos ellenőrzéseket tartson. Az ellenőrzések feljegyzése a felelősek által kiállított 

jegyzőkönyvekbe történik, esetenként feljegyezve a nem megfelelő tevékenységet. 

       29. Cikkely 

       A kommunális hulladékok begyűjtésére, szállítása terén végzett tevékenység beleértve a 

háztartási hulladék közé kevert toxikus, veszélyes anyagokat, kivéve a speciális eljárás alá vont 

hulladékokat, olyan módon kerül elvégzésre, hogy megvalósuljanak az alábbiak:  

       a) a tevékenység folytonosságának biztosítása, függetlenül az évszaktól, időjárási 

viszonyoktól, a szerződéses feltételeknek eleget téve;  

       b) a végzett szolgáltatás rendjének javítása és hozzáigazítása a felhasználói igényekhez;  

       c) a végzett szolgáltatás minőségének ellenőrzése;  

       d) a tevékenység végzéséhez előírt belsős rendelkezések/eljárások tiszteletben tartása;  

       e) a végzett szolgáltatások dokumentumainak napirenden való tartása;  

       f) a helyi közigazgatási hatóság altal kidolgozott köztisztasági szabályzat betartás a 

törvényes előírásainak megfelelően;  

       g) a tevékenységnek gazdasági hatékonyság alapelvein való végzése, abból a célból, hogy a 

köztisztasági szolgáltatás költségeinek csökkentése elérhetővé váljék;  

       h) a hulladékok elszállítási kapacitásának biztosítása, minden végfelhasználó számára a 

község közigazgatási hatáskörében, amellyel a község megbízta; 

        i) a gépkocsi park megújítása a hatékonyság növelése céljából, beilleszkedés az országos 

normákba a szennyező anyagok kibocsátása terén és egy minőségi szolgáltatás biztosítása;  

        j) a minőségi mutatószámok teljesítése a szolgáltatás végzése közben, amelyeket a 

köztisztasági szabályzat tartalmaz;  

        k) a szolgáltatás végzésének teljes időtartama alatt, képzett személyzet és a szükséges 

személyzeti létszám biztosítása.  

         30. Cikkely 
        (1) Egy magasabb szintű értékesítés biztosításának érdekében, a hulladék begyűjtését és 

szállítását végző gazdálkodó szervet kötelezett biztosítani azt a szükséges infrastruktúrát, hogy a 

hulladékot előállítók vagy hulladékkal rendelkezők legalább két összetevőre válogatva gyűjtsék 

azokat: nedves és száraz, vagy az alábbi kategóriákra: papír, fém, műanyag és üveg párosítva 

azzal a kötelezettséggel, hogy ezeket ne keveredjenek össze. 

        (2) Ebből  a célból, a köztisztasági vállalat köteles a végfelhasználókat, a közintézményeket 

Vetés községben felszerelni és ellátni a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges 

gyűjtőkonténerekkel, kötelezettség vállalási szerződés alapján (contract de comodat), illetve 

megfelelő gyűjtőtárolókat (megfelelően feliratozott szemetes kukákat vagy átlátsz 

műanyagzsákokat), amelyek jól záródnak, és amelyek megfelelnek a szállítóeszközöknek 

amelyekkel a cég fel van szerelve, szelektív válogatási jelzésekkel ellátva a származási helyen, 

minden gazdaság számára anélkül, hogy külön díjszabást igényelne az ajánlatban szereplő 

díjszabások felett. 

       (3) Ezek a felszerelések, egy szolgáltató által javasolt program keretében valósulnak meg,  

és részét képezik a szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás műszaki ajánlattételének.. 

       (4) Azok az ajánlatok, amelyek nem tartalmazzák a végfelhasználóknak a fentiek szerinti 

felszerelését a szelektív hulladékgyűjtéshez, nem megfelelőnek nyilváníttatnak. 

       31. Cikkely 

        (1) Az a gazdálkodó szervezet, amelyik a hulladékok begyűjtését és elszállítását végzi, az 

alábbiakra kötelezett:  

         a) a biológiailag felbomló hulladékokat külön gyűjti be, ezeknek komposztálása és 

erjesztése céljából, a termelő által benyújtott igény alapján, aki a végzett szolgáltatás költségeit is 

viseli;                                         

        b) a szerves hulladékokat úgy kell kezelnie, hogy magas szintű környezetvédelmi 

feltételeket biztosítson;  

 

 



        c) a környezetvédelem szempontjából biztonságos anyagokat köteles használni a szerves 

hulladékok származékainak.  

       (2) A parkokból, kertekből származó szerves, növényi hulladékot külön kell összegyűjtenie a 

komposztálási állomásokhoz szállítani vagy saját platformokon kezelni.  

       (3) Azokban az esetekben, amelyekben a külön összegyűjtött szerves hulladékok veszélyes 

anyagokat tartalmaznak, ezeket tilos a komposztálóban kezelni.  

        32. Cikkely 

        A köztisztasági szolgáltatások finanszírozása a felhasználók által történik, a szolgáltatási 

díjak megfizetése formájában, az alábbiak szerint: 

         a) a begyűjtött hulladékköbméterre megállapított, és a regionális hulladéktározóba való 

raktározásra megállapított díjszabás, amelyet a helyi közigazgatási hatóság fizet ki a szolgáltatást 

végző vállalatnak, abban az esetben, ha a szolgáltatásnak a teljes, helyi közösség a 

haszonélvezője; 

         b) a speciális köztisztasági illeték, amelyet a helyhatóságnak fizetnek a felhasználók, 

természetes személyek,  abban az esetben, ha a végzett szolgáltatásnak a teljes, helyi közösség a 

haszonélvezője; 

         c) a szolgáltatás díja, amelyet a végfelhasználók, és a jogi személyek a szerződés alapján a 

szolgáltatónak fizetnek; 

        d) a szolgáltatás átadási szerződésében megállapított díjak, amelyeket a végfelhasználók 

fizetnek a szolgáltató vállalatnak, az építkezésekből vagy bontásokból származó hulladékoknak, 

vagy a növényi hulladékoknak az elszállításáért. 

        33. Cikkely 

A köztisztasági vállalat kötelezett lesz felszerelést biztosítani, a szerződést aláíró hatóság 

kérésére, bizonyos gyűjtőhelyeket, olyan gyűjtő tárolókkal, amelyeket a szükségnek megfelelően 

méreteznek (kukák, konténerek) olyan zónákban, ahol különböző kulturális/művészeti/sport stb. 

tömegtevékenységek zajlanak. 

       34. Cikkely  
       (1)  A szolgáltató tevékenysége  teljes egészében a vonatkozó munkavédelmi törvényeknek 

alávetett. 

       (2) A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdálkodó szervezetek megjelölik ajánlataik 

keretén belül azt a tényt, hogy az ajánlat kidolgozás során számon tartották a munkavégzés 

feltételeit előíró kötelezettségeket, valamint a munkavédelmi előírásokat a szerződés teljes 

érvényességi periódusára, beterjesztve az ebben az értelmében kitöltött saját felelősségre tett 

nyilatkozatot eredetiben amelyben kötelezik magukat a munkakörülmények és a munkavédelmi 

előírások betartására (Formular nr. 8).  

      35. Cikkely 
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szám 
HATÉKONYSÁGI MUTATÓK 

NAGYEDÉV 
ÉVES 

ÖSSZ. 

I II III IV  

0 1 2 3 4 5 6 

1. ÁLTALÁNOS HATÉKONYSÁGI MUTATÓK 

1.1. A KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK LESZERZŐDÉSE 

 
a) jogi személyekkel aláírt szerződések száma, a 

kérések számához viszonyítva 
90% 95% 97% 98% 95% 

 
b) az a) betű alatti kategóriával megkötött 

szerződések százalékban, 10 nap alatt megkötve.  
90% 92% 94% 96% 93% 

 

c) a végzett szolgáltatás minőségének javítására 

tett kérések száma, a megoldások, viszonyítva 

tevékenység javítási kérések számához, 

tevékenységi kategóriákra bontva. 

96% 92% 92% 92% 93% 

1.2. A VÉGZETT SZOLGÁLTATÁS MÉRÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA                  



 

a) a megoldott kifogások száma a szolgáltatás 

mennyiségi vonatkozásában, viszonyítva  a 

reklamációk teljes számához a szolgáltatás 

mennyiségi végzésére vonatkoztatva, tevékenységi 

típusok és végfelhasználói kategóriák szerinti 

lebontásban                           

98% 99% 100% 100% 99,2% 

 
b) az a) betű alattiak szerinti reklamációk 

mennyisége, amelyek indokoltaknak bizonyultak                     
10% 10% 10% 12% 10,15% 

 
c) a b) betű alattiakat érintő kifogások százaléka, 

amelyeket 5 napon belül megoldottak   
80% 85% 90% 95% 87,5% 

 

d) a környezetvédelmi ügynökség munkatársai 

által emelt környezetvédelmi kifogások száma, 

viszonyítva a központi helyhatóságok által emelt 

kifogások számához. 

2% 2% 4% 2% 2,5% 

 

e) a közegészségügyi ügynökség munkatársai által 

emelt kifogások száma, viszonyítva a központi 

helyhatóságok által emelt kifogások számához. 

0% 0% 0% 0% 0% 

 

f) a szerződéses alapon begyűjtött 

hulladékmennyiség, viszonyítva a teljes begyűjtött 

hulladékmennyiséghez.                                  

90% 90% 95% 95% 92,5% 

 

g) a megoldott kifogások száma a szolgáltatás 

minőségi vonatkozásában, viszonyítva a 

reklamációk teljes számához a szolgáltatás 

mennyiségi végzésére vonatkoztatva, tevékenységi 

típusok és végfelhasználói kategóriák szerinti 

lebontásban                          

100% 100% 100% 100% 100% 

 
h) az i) betű alattiak szerinti reklamációk 

mennyisége, amelyek indokoltaknak bizonyultak  
20% 10% 10% 10% 12,5% 

 

i) az i) betű alattiak szerinti reklamációk 

százalékban, amelyek két napon belül megoldásra 

kerültek 

70% 75% 80% 85% 77,5% 

 

j) a begyűjtési tevékenységre kiszámlázott összeg 

számlaértéke, viszonyítva az értékesített 

újrahasznosítható hulladékok értékéhez.                                        

10% 10% 10% 10% 10% 

1.3. VÁLASZOK A VÉGFELHASZNÁLÓK ÍRÁSBAN BENYÚJTOTT  KÉRELMEIRE                     

 

a) benyújtott észrevételek száma viszonyítva a a 

végfelhasználók teljes számához, felhasználói 

kategóriák szerinti bontásban. 

5% 4% 3% 2% 3,5% 

 
b) az a) betű szerintieket érintő észrevételek  

százaléka, amelyre 30 napon belül választ adtak                                      
100% 100% 100% 100% 100% 

 
c) az a) betű alattiakat érintő megalapozott 

észrevételek százalékban                             
10% 15% 10% 10% 11,25% 

2. HATÉKONYSÁGI MUTATÓK, GARANCIÁK 

2.1. 
HATÉKONYSÁGI MUTATÓK, GARANCIÁK  A SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉNEK 

LICENSZE ÁLTAL                                                              

 
a) az írásos bejelentések száma a szolgátató általi, 

licencben foglaltak nem teljesítéséről                  
0 0 0 0 0 

 

b) a szolgáltató által elkövetett kihágások a 

jogosult ellenőrző szervek analízisei és 

ellenőrzései által megállapítva.      

0 0 0 0 0 

2.2. 
 HATÉKONYSÁGI MUTATÓK, AMELYEKNEK BE NEM TARTÁSA 

BÜNTETÉSEKET VON MAGA UTÁN A SZOLGÁLTATÓI/BESZÁLLÍTÓI 

SZERZŐDÉS SZERINT                              



 

a) azoknak a végfelhasználóknak a száma, 

amelyek kártalanításban részesültek a szolgáltató 

hibájából vagy megbetegedtek a szolgáltató által 

be nem tartott feltételek miatt.                                        

0 0 0 0 0 

 

b) A kártérítések értéke, amelyeket a szolgáltató 

kifizetett az a) betű alatti helyzetekre viszonyítva a 

teljes tevékenység kiszámlázott értékéhez.      

0% 0% 0% 0% 0% 

 
c) a Vetési Polgármesteri Hivatal által tapasztalt 

nem megfelelő estek száma. 
0 0 0 0 0 

 

       VI. FEJEZET. A lakosságtól, közintézményektől és gazdálkodó szervezetektől 

származó nagyméretű, a háztartási hulladéktól eltérő (bútorzat, elektromos és elektronikai 

felszerelések, stb. ) hulladékok gyűjtése, szállítása, tárolása és értékesítése. 

 

      36. cikkely. 
      A szolgáltató kötelessége a lakosságtól, közintézményektől és gazdálkodó szervezetektől 

származó nagyméretű  (bútorzat, egyéb tárgyak) hulladékok begyűjtése, szállítása, tárolása és 

értékesítése Vetés, Óvári és Decebal települések területén, Vetés község közigazgatási területén, 

az érvényben levő törvények értelmében. 

      37. cikkely. 

      A lakosságtól, közintézményektől és gazdálkodó szervezetektől származó nagyméretű 

hulladékok gyűjtésére kijelölt és berendezett helyeket, valamint a szolgáltatásért járó fizetési 

módot a delegálási szerződésben rögzítik. 

       38. cikkely. 

        (1) A lakosságtól, közintézményektől és gazdálkodó szervezetektől származó nagyméretű, a 

háztartási hulladéktól eltérő (bútorzat, elektromos és elektronikai felszerelések, stb. ) hulladékok 

gyűjtése, szállítása, tárolása és értékesítése az alábbi feltételek biztosítása mellett történik: 

        a) a tevékenység folyamatosságának biztosítása, évszaktól és időjárástól függetlenül, a 

szerződésben előírt feltételek betartásával; 

         b) a nagyméretű, a háztartási hulladékoktól eltérő hulladékok gyűjtése az erre a célra 

kijelölt helyről, időben és megállapított időintervallumban; 

         c) a tevékenység minőségének javítása és alkalmazkodás a szolgáltatást igénybe vevők 

elvárásaihoz; 

         d) az elvégzett szolgáltatás minőségének ellenőrzése; 

        e) a szolgáltatás végzésére vonatkozó iratok napra készen tartása, 

        f) a helyi közigazgatási hatóság által jóváhagyott köztisztasági szolgáltatás szabályzatának 

betartása, az érvényben levő törvények szerint; 

        g) a tevékenység végzése a gazdasági hatékonyság elvei alapján kell történjen, a végzett 

szolgáltatási költségeinek csökkentése kell legyen a cél; 

        h) a szükséges gépjárművek biztosítása az összes hulladékmennyiség elszállítására a  

közigazgatási-területi egység hatósugarából ; 

        i)  köztisztasági szolgáltatás szabályzatában felsorolt minőségi mutatók teljesítése a 

szolgáltatás végzésekor; 

         j) szakképzett és a szükséges létszámú személyzet biztosítása a  szolgáltatás végzésének 

egész időtartamára. 

       (2)  A szolgáltatás kifizetése a szolgálattevő ajánlatában szereplő díjszabások alapján 

történik. 

 

 

 

 

 

 



         VII. FEJEZET. Az építkezésekből és bontásokból származó hulladékok gyűjtése, 

szállítása és raktározása 

 

        39. cikkely. 
         A szolgáltató kötelessége az építkezésekből és bontásból származó hulladékok gyűjtése, 

szállítása és raktározása Vetés, Óvári és Decebal településeken, Vetés község közigazgatási-

területi körzetében. 

        40. cikkely. 
        (1) Az építkezésekből és bontásból származó hulladékokat abba az ilyen jellegű hulladékok 

fogadására  szakosodott raktárba/raktárakba szállítják, amellyel a szolgáltató szerződést kötött. 

        (2) Az építkezésből származó hulladékok más helyre történő szállításának feltételeit  a 

hulladék típusától  (föld, kavics, homok, beton, stb.)  és a helyi közigazgatási hatóság 

szükségeinek függvényében állapítják meg. 

        41 cikkely. 
Az építkezésekből és bontásból származó hulladékok előgyűjtése a köztisztasági vállalat által 

rendelkezésre bocsátott tartályokba történik, egy szolgáltatási szerződés alapján. 

        42. cikkely. 
(1) Az építkezésekből és bontásból származó hulladékok begyűjtésének végzése, elszállítása és 

raktározása az alábbi feltételek betartásával történik: 

       a) a tevékenység folyamatosságának biztosítása, évszaktól és időjárástól függetlenül, a 

szerződésben előírt feltételek betartásával; 

       b) a tevékenység minőségének javítása és alkalmazkodás a szolgáltatást igénybe vevők 

elvárásaihoz; 

       c) az elvégzett szolgáltatás minőségének ellenőrzése; 

       d) a szolgáltatás végzésére vonatkozó iratok napra készen tartása, 

       e) a helyi közigazgatási hatóság által jóváhagyott köztisztasági szolgáltatás szabályzatának 

betartása, az érvényben levő törvények szerint; 

        f) a tevékenység végzése a gazdasági hatékonyság elvei alapján kell történjen, a végzett 

szolgáltatási költségeinek csökkentése kell legyen a cél; 

         g) a szükséges gépjárművek biztosítása  az összes hulladékmennyiség elszállítására a  

közigazgatási-területi egység hatósugarából ; 

          h)  köztisztasági szolgáltatás szabályzatában felsorolt minőségi mutatók teljesítése a 

szolgáltatás végzésekor; 

          i) szakképzett és a szükséges létszámú személyzet biztosítása a  szolgáltatás végzésének 

egész időtartamára. 

          (2)  A szolgáltatás kifizetése a szolgálattevő ajánlatában szereplő díjszabások alapján 

történik. 

 

         VIII. FEJEZET Az alkalmazandó jogszabályozások  

 

          43. cikkely 
          -  a közösségi közszolgáltatásokra vonatkozó, újraközölt, aktualizált 51/2006-os számú 

Törvény; 

          - a települések köztisztaságára vonatkozó, újraközölt, aktualizált 101/2006-os számú 

Törvény; 

          - az ANRSC elnökének, a települések köztisztasági szolgáltatásának keret-Szabályzatát 

jóváhagyó 82/2015-ös számú Rendelete; 

          - az ANRSC elnökének, a települések köztisztaságának keret-Tenderfüzetét jóváhagyó 

111/2007-es számú Rendelet; 

          - a munkálatok és szolgáltatások koncesszióba adására vonatkozó 100/2016-os számú 

Törvény; 

       



        - a munkálatok és szolgáltatások koncesszióba adására vonatkozó 100/2016-os számú 

Törvény, a munkálatok és szolgáltatások koncesszióba adásának odaítélésére vonatkozó 

előírások alkalmazásának metodológiai Normáit jóváhagyó 867/2016—os számú 

Kormányhatározat; 

        - az újraközölt és aktualizált 215/2001-es számú helyi közigazgatási Törvény; 

        - a 273/2006-os számú helyi közpénzügyi Törvény. 

 

 

II.  RÉSZ 

 
SZERZŐDÉS MINTA 

 a köztisztasági szolgáltatás végzésének átadásáról  

Vetés község településein 

 

       I.  FEJEZET  Szerződő felek 
 

       VETÉS KÖZSÉG, székhely Vetés település, postacím:  Vetiș  nr. 437, judeţul Satu Mare, 

tel. 0261-820.016, email: primaria@vetis.ro , Fax: 0261-806.016,adószám: 3896577, kincstári 

számlavezetés………………………………………………. a Szatmár Megyei Államkincstárnál, 

képviselő neve: Ilyés Gyula, polgármester, koncesszióba adó minőségben 
        és  

        (kereskedelmi társaság neve) ____________________ székhelye,  

__________________________, Kereskedelmi Kamarai bejegyzési száma 

____________________, adószáma________________,számla vezetés 

________________________________ bank neve _________________________, törvényes 

képviselője __________________, koncesszióba vevő minőségben 

 

       II.  FEJEZET   A szerződés célja  

 

        1. Cikkely  
        (1) Jelen tenderfüzet összeállítása az alábbi jogszabályok szerint történt:  51/08.03.2006-os, 

közszolgáltatásokat szabályozó törvény az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt rendelkezései, a 101/25.04.2006-os számú köztisztasági szolgáltatások végzését 

szabályozó törvény az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt rendelkezéseit 

szem előtt tartva, továbbá az A.N.R.S.C. elnökének 111/2006-os rendelete, amely jóváhagyja a 

települések köztisztasági szolgáltatásit szabályozó keret-szabályzatot, továbbá a 211/2011-es, 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt köztisztasági törvény rendelkezései 

alapján a hulladékkezelés terén; 

      (2) Jelen tenderfüzet rögzíti a köztisztasági tevékenység specifikus feltételeit, megállapítva a 

tevékenység hatékony és biztonságos működésének minőségi szintjeit, valamint a szükséges 

műszaki feltételeket.  

     2. Cikkely 

    Jelen koncessziós szerződés célja a köztisztasági tevékenységek elvégzése, vagyis a 

háztartási hulladékoknak és azzal megegyezőknek a külön begyűjtése és szállítása, valamint az 

azokkal megegyező ipari és kereskedelmi, az intézményi hulladékoknak, beleértve a külön 

begyűjtött töredékeket, és a háztartási hulladékokban levő veszélyes, mérgező hulladékokat 

kivéve speciális besorolás alá esőket anélkül, hogy tevékenysége érintené az elektromos és 

elektronikus hulladék begyűjtés, valamint a szárazelem és akkumulátor begyűjtés ügymenetét, a 

nagy mértű hulladékok (bútorok, elektronikai és háztartási cikkek stb.) összegyűjtése elszállítása 

tárolása és értékesítése, amelyek nem minősülnek háztartási hulladéknak, és amelyek lehetnek 

lakossági, intézményi, gazdálkodó szervezeti eredetűek, Vetés község közigazgatási területén 

vagyis Vetés, Óvári és Dcebal teleülések területén, amelyeket a szerződésben Tevékenységek 

címszó alatt említünk. 



 

      3. Cikkely 

      A köztisztasági vállalatoknak biztosítania kell Vetés község közigazgatási területén vagyis 

Vetés, Óvári és Decebal települések területén az alábbi Tevékenységeket:  

      a) háztartási hulladékoknak és azzal megegyezőknek a külön begyűjtése és szállítása, 

valamint a háztartási hulladékokban levő veszélyes, mérgező hulladékokat kivéve a 

speciális besorolás alá esőket, a település gazdaságai előtt található begyűjtő pontoktól, az 1. 

Melléklet szerinti számban, amely hozzávetőlegesen felbecsült, és amelyet a szerződés 

végrehajtásakor módosítani lehet.  

      b) -a háztartási hulladékoknak és azzal megegyezőknek a külön begyűjtése és szállítása, 

valamint a háztartási hulladékokban levő veszélyes, mérgező hulladékokat kivéve a 

speciális besorolás alá esőket, a település jogi személyi státusú szervezeteinek székhelyéről, 

vagy munkahelyeiről, a gazdasági szereplők és intézmények előtt található begyűjtő pontoktól,  

      c) a Vetés község településein bontási és építési tevékenységből származó hulladékok 

begyűjtése, szállítása és tárolása, a természetes személyek és jogi személyi státusú szervezetek 

számára,azokról a helyekről, ahol bontási vagy építkezési tevékenység zajlik;  

      d) a nagy mértű hulladékok (bútorok, elektronikai és háztartási cikkek stb.) összegyűjtése  

elszállítása tárolása és értékesítése, amelyek nem minősülnek háztartási hulladéknak, és amelyek 

lehetnek lakossági, intézményi, gazdálkodó szervezeti eredetűek, azokról a helyekről, ahonnan a 

kérelmezők igénylik. 

        4. Cikkely 
      (1) Jelen koncesszióba adási szerződés hatálya kb. 5.300 személyre (kb. 2.000 gazdaságban) 

és 52 gazdálkodó szervezetre és közintézményre vonatkozik. 

      (2) A háztartási hulladék mennyisége ,valamint az azzal megegyezőké kb. 500 köbméter/ 

hónap (nem összepréselt állapotban), vagyis kb. 6.000 köbméter/év nem összepréselt hulladék. 

      5. Cikkely 

     A koncessziós szerződés az alábbi kötelező mellékleteket tartalmazza, amelyek szerves 

részeit képezik a szerződésnek: 

    a) magalapozó tanulmány; 

    b) Vetés község köztisztasági szolgáltatása megszervezésének és működésének Szabályzata; 

    c) a tenderfüzet, és annak mellékletei; 

    d) az odaítélési dokumentáció; 

    e) a koncesszióba vevő ajánlattétele, a benyújtott nyomtatványokkal és azok mellékleteivel. 

 

     III. FEJEZET  A koncesszióba adás időtartama  

 

      6. Cikkely  
      (1) A koncesszióba adás időtartama 8 (nyolc) év, amelynek kezdete (a szerződés 

megkötésének dátuma) ……. 

      (2) A rögzített időtartamra tilos a köztisztasági tevékenység al-koncesszióba adása. 

 

      IV.  FEJEZET A koncesszióba adó jogai és kötelezettségei  
 

     7. Cikkely   
      A koncesszióba adónak az alábbi jogai vannak: 

       a) felügyelni annak a módját, ahogyan a Tevékenység végzés alatt a közérdek teljesül, 

ellenőrizve a a koncessziós szerződésben és annak mellékleteiben foglalt, vállalt kötelezettségek 

teljesítését, a törvény rendelkezéseinek megfelelően; 

       b) koncesszióba adó állandó jelleggel ellenőrizni fogja a köztisztasági vállalat által végzett 

szolgáltatást, jelentéseket készít a végzett szolgáltatás minőségéről és a ténylegesen elszállított 

szilárd hulladékok mennyiségeiről, a tározó által kiállított mérlegelést igazoló elismervény  

alapján.  

 



 

      8. Cikkely 

      (1) )  A megállapító jelentésekben a koncesszióba adó bejegyzi a tevékenységgel kapcsolatos 

észrevételeket és azok elintézési módját, amelyeket a felhasználók tesznek, valamint az esetleges 

bírságokat, amelyeket a tapasztalt hiányosság miatt kiró a köztisztasági vállalatra. 

      (2)  Minden hónap végén jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél aláír, amely rögzíti a 

tapasztalatokat tartalmazó jelentéseket. 

       9. Cikkely  
      A koncesszióba adó kötelezettsége: 

       a) kidolgozni és elfogadni a helyi köztisztasági normákat és a koncesszióba vevő működési 

szabályzatát; 

       b) jóváhagyja a Tevékenységek díjszabásainak módosítását a végzett tevékenységekre, a 

koncesszióba vevő kérésére, amelyeket az igazoló dokumentumokkal támaszt alá, azoknak a 

feltételeknek a betartásával, amelyek a díjszabás módosításra vonatkoznak, és csak a Vetés 

községi Helyi Tanács jóváhagyásával; 

       c) nem zavarhatja a koncesszióba vevőt a koncessziós szerződés által szerzett jogainak 

gyakorlásában; 

       d) nem módosíthatja egyoldalúan a a koncessziós szerződést, kivéve ha azt nemzeti érdek 

vagy a helyi érdek kényszeríti; 

       e) jegyzékben értesítse a koncesszióba vevőt bármilyen körülményről, amely annak jogait 

sérthetné; 

       f) vegyen részt közvetlen módon a Tevékenységek megvalósításában és promóciójában, 

amelyek jelen szerződés céljaival megegyeznek; 

       g) hagyja jóvá tanácsi határozat formájában a 101/2006-os törvény 12. cikkelye 3. 

bekezdésének értelmében a koncesszióba vevő és a Tevékenységek végfelhasználói közötti 

szerződések tartalmát (lakossági, gazdálkodó szervezetek közintézmények) Vetés községben; 

       h) használjon fel minden törvényes eszközt, ami rendelkezésére áll, beleértve bírságok 

kirovásának lehetőségét is, ne engedje meg harmadik félnek, ebben a szerződésben, hogy a 

területileg illetékes területen bármilyen konkurens tevékenységet folytasson, amelyek közvetve 

vagy közvetlenül a koncessziós szerződés hatáskörében  a koncesszióba vevő joga. 

 

     V. FEJEZET A koncesszióba vevő jogai és kötelezettségei 

  

     10. Cikkely 

      (1) A köztisztasági vállalatnak az alábbi kötelező feltételeket kell teljesítenie: 

      a) Rendelkeznie kell az ANRSC által kibocsátott licencel, az 51/2006-os módosított és 

aktualizált, újraközölt törvény 29 cikkely, 5-ös és 6-os, a 33-as cikkely, 35 cikkely 1-es számú 

bekezdés, a 38-as számú cikkely 1-es bekezdése és 3-as bekezdése értelmében, amely a 

köztisztasági szolgáltatások végzését szabályozza; 

      b) Rendelkeznie kell a 195/2005-ben kiadott újraközölt környezetvédelmi törvény 2-es 

cikkelye 9-es pontjának rendelkezései szerinti engedéllyel, amelyeket megerősítenek a  

195/2005-ös Sürgősségi Kormányrendelet 12.es cikkelyében foglaltak; 

     11. Cikkely  
     A köztisztasági vállalatoknak biztosítania kell:  

      a) a törvényes rendelkezések, normák, előírások és szabályok előírásainak  betartását: a 

munkahigiénia, a munkavédelem, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem területén, tovább 

követniük kell a specifikus építmények időbeni viselkedését, be kell avatkozniuk a tűzesetek 

kialakulásának megelőzése vagy a keletkezett tüzek eloltása területén;  

      b) a köztisztasági szerződésben megállapított és a köztisztasági szolgáltatás végzésének 

szabályzatában rögzített a hatékonysági és minőségi mutatókat be kell tartaniuk;  

      c) adatokat kell szolgáltatniuk Vetés község Polgármesteri Hivatala és az A.N.R.S.C., felé, 

valamint hozzáférhetőséget kell biztosítaniuk azokhoz a dokumentációkhoz, egyéni okiratokhoz, 

amelyeknek az alapján a szolgáltatást végzik, a törvényben előírt feltételek szerint.   



 

      d) vállalt kötelezettségeiket a köztisztasági szerződésben foglalt szolgálatatások elvégzése 

tekintetében be kell tartaniuk;  

      e) a szolgáltatás biztosítását Vetés község minden felhasználói szerződéssel rendelkező tagja 

számára, a kommunális hulladékok maradéktalan begyűjtését és az elsődleges begyűjtőhelyek 

tisztán hagyását kell biztosítaniuk, ahol a hulladékgyűjtő tartályok vannak;  

      f) hatékony menedzsment alkalmazását, amely a működési költségek csökkenthetőségéhez 

vezet;  

      g) minden gazdaság számára biztosítania kell a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges 

eszközöket (száraz összetétel előválogatott gyűjtése számára) megfelelő, jól záródó edényeket, 

amelyek a megfelelően vannak feliratozva, vagy átlátszó zsákokat), amelyek megfelelnek 

tulajdonukban levő szállító eszközöknek,  

      h) a helyi hatóság képviselőivel együtt a szerződéssel rendelkezők és nem rendelkező 

végfelhasználók listájának folyamatos napirenden tartását, annak érdekében, hogy a szolgáltatás 

elszámolását a helyi költségvetéssel a helyi illetékekből kifizethető legyen  

      i) a tevékenység folytonosságának biztosítása, függetlenül az évszaktól, időjárási 

viszonyoktól, a szerződéses feltételeknek eleget téve;  

      j) a tevékenységnek gazdasági hatékonyság alapelvein való  menedzsment alkalmazása, 

abból a célból, hogy a köztisztasági szolgáltatás költségeinek csökkentése elérhetővé váljék;  

       k) az előválogatáshoz szükséges eszközök kicserélését, amennyiben azok meghibásodtak, és 

nem záródnak pontosan 

l) a berendezések működési időtartamának nyilvántartása 

m) nyilvántartás vezetése a hulladék gazdálkodásról időszakonkénti jelentések készítése és 

helyzetjelentés beterjesztése az illetékes hatóságoknak, a törvény előírásainak megfelelően;  

     n) a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyzeti létszám;  

     o) saját géppark amely rendelkezik a szolgáltatás végzéséhez szükséges, specifikus 

felszerelésekkel és berendezésekkel, a szerződés feltételei szerint vállaltak teljesítéséhez: erre a 

célra felszerelt járművek használata a hulladékszállításhoz; 

     p) a teljes hulladékmennyiség felpakolása szállító járművekre, beleértve a köztereken 

elhelyezett gyűjtőkonténerek mellé lerakottakat is, a tárolóhelyek tiszta állapotban hagyása, 

kiürítést követően a gyűjtő/tároló edények visszahelyezése eredeti helyükre oda, ahonnan 

elmozdításukra sor került;  

     q) a hulladékok elszállítása a rögzített napokon és órában; 

     r) a gyűjtő/tároló edények épségének ellenőrzése, és meghibásodásuk esetén két napon belüli 

kicserélése az ez irányú tapasztalatot vagy bejelentést követően, amennyiben ezek zárása 

meghibásodott; 

     s) bírság megfizetése az aktuális számla  0.3 %-os értékében az alábbi estekben: 

     1. a szolgáltatás végzésének indokolatlan megszakítása; 

     2. a szolgáltatásnak a szerződésben rögzített minőségi és mennyiségi paraméterek alatti 

szinten való elvégzése; 

     3. a szolgáltatás végzés megszakításának vagy a megszakítás bejelentési időtartamának 

túllépése; 

     4. a hulladékok összeszedésének elmulasztása a szerződésben rögzített napokon és 

időpontokban; 

     p) bármilyen díjszabás változásának a vagy egyéb tudnivalónak a végfelhasználók 

tudomására hozása értesítőnek a számlához való csatolásával és kifüggesztéssel. 

      12. Cikkely 

      (1)  Jelen szerződés megkötés után, a koncesszióba vevő a koncessziós szerződésbe adó és 

koncessziós szerződésbe vevő közötti szerződéskötést követően kötelezett a végfelhasználókkal 

szolgáltatási szerződés megkötésére: jogi és természetes személyekkel, a koncesszióba adó 

bármilyen beavatkozása nélkül. 

 

 



 

       (2)  A végfelhasználók és a köztisztasági vállalat között megkötött szerződés a 109/2007-es 

számú Rendelet szerinti és a köztisztasági Szabályzatban rögzített szerződésminta alapján kerül 

kitöltésre, jogszabály, amely jóváhagyja azokat a metodológiai alkalmazási normákat, amelyek 

szabályozzák a díjszabások megállapítást, kiigazítását vagy módosítását a köztisztasági 

szolgáltatások területén.  

       (3) A végfelhasználók és a köztisztasági vállalat között megkötött szerződés a koncessziós 

szerződés időtartamára kerül megkötésre, a szerződés végrehajtásának kezdeti időpontja a 

koncessziós szerződés aláírásának időpontja. 

     13. Cikkely 

     A koncesszióba vevő az alábbiakra jogosult: 

a) az elvégzett köztisztasági szolgáltatás ellenértékének bevételezésére a Vetés község Helyi 

Tanácsa által elfogadott díjszabásokon, amelyeket az A.N.R.S.C. által jóváhagyott metodológiai 

normák szerint alakítanak ki; 

       b) bírságokkal terhelheti a költségvetés felé kiállított számla összegét, amely a tartozásra 

vonatkozó törvényes kamattal egyenlő, amennyiben késedelmes kifizetés előfordul 

c) a szerződéses egyensúly megőrzése, és megvédése a szolgáltatás végzésének teljes 

időszakában; 

       c) Javaslatot tehet a díjszabások kiigzítására gazdaságban kialakult árak és díjszabások 

függvényében,  

d) kezdeményezheti a szerződés és annak mellékleteinek módosítását és kiegészítését, 

amennyiben jogszabályi változások ezt szükségessé teszik  

     e) kérelmezheti a helyi hatóságoktól a specifikus, köztisztasági tevékenységek díjszabásainak 

módosítását, a gazdaságban az általános fogyasztói árak és díjszabások változásának 

függvényében, a szabályozó hatóság és jelen szerződés aláírói által kibocsátott és jóváhagyott 

előírásoknak megfelelően; 

     f) kérelmezheti a helyi hatóságoktól a specifikus, köztisztasági tevékenységek díjszabásainak 

módosítását, olyan esetekben, amikor a szerződés egyensúlya jelentős mértékben változik, a 

szabályozó hatóság és jelen szerződés aláírói által kibocsátott és jóváhagyott előírásoknak 

megfelelően; 

     g) kérelmezheti a helyi hatóságoktól a szerződés felbontását, a végfelhasználóknak akik 

szerződés nélkül maradnak, speciális köztisztasági illeték megfizetését, amelyeket a hasonló 

esetekre vezettek be; 

     h) a tartozások behajtását törvényi úton. 

     i) a köztisztasági szolgáltatások kizárólagos végzésének jogára, Vetés község területi-

közigazgatási egység területén, amelyet a szerződés megkötésére és a hulladékgazdálkodásra 

felhatalmazó tanácsi határozat rögzít. 

      14. Cikkely 
      A köztisztasági vállalt, Vetés község helyhatóságaival, valamint a köztisztasági 

szolgáltatások felhasználóival kötelezettek, hogy elérjék a tárolására kerülő hulladékok 

mennyiségét, a Környezetvédelmi alapra vonatkozó  196/2005-ös Sürgősségi Kormányrendelet 

6. Mellékletében foglalt, aktualizált előírásoknak megfelelően. 

 

        VI.  FEJEZET A felhasználók jogai és kötelezettségei  

 

       15. Cikkely 

       A felhasználók az alábbi jogokkal rendelkeznek: 

       a) a közszolgáltatáshoz egyenlő és megkülönböztetés nélküli hozzáférés, a szerződésben 

foglalt feltételek szerint; 

      b) a hulladék összegyűjtési szolgáltatást biztosítják nekik a szerződésben megállapított 

szinten és ütemben; 

 

 



      c) kérje és kapja meg, a törvény és a szolgáltatási szerződés előírásai szerint azokat a 

kártérítéseket vagy jóvátételeket, amelyek a köztisztasági vállalatnak a szerződésben rögzített 

feltételektől eltérő tevékenysége okoz, mind minőségi mind mennyiségi vonatkozásban, a 

megállapított műszaki paramétereknek alatt maradó tevékenység végzése által; 

     d) jelentse a helyi hatóságoknak, vagy más illetékeseknek, amennyiben a szolgáltatás végzése 

során bármilyen eltérést vagy különbséget tapasztal a hulladékbegyűjtés vagy szállítás terén, és 

éljen javaslattételi jogával a helyzet megoldására, a tevékenység javítása és szolgáltatások 

minőségének javítása céljából; 

     e) igényelje és kapja meg a azokat a tájékoztató információkat a hulladékbegyűjtési 

tevékenységre vonatkozóan, amelyekről döntéseket hoznak a helyi  hatóságok, az  A.N.R.S.C. 

vagy a köztisztasági vállalat, esetenként: 

     f) kapjun választ legtöbb 30 napos határidőn belül a köztisztasági vállalathoz vagy a helyi 

hatóságokhoz intézett megkeresésére, a vállalt vagy  a helyi hatóságok szerződéses vállalásainak 

elmulasztását észrevételezve; 

     g) egyénileg vagy közösen, reprezentatív egyesületek által forduljon a helyi vagy központi 

hatóságokhoz, akár törvényszékhez, amennyiben valamilyen esetleges kár keletkezést 

megakadályozhatja, vagy közvetett, illetve közvetlen károkozás újra megjelenést tapasztalja 

     h) fellebbezhet a kiszámlázott összeggel kapcsolatban, amennyiben a szerződésben előírtak 

áthágását tapasztalja; 

     j) a törvény értelmében, jogosult lemondani a leszerződött szolgáltatásokról. 

    16. Cikkely 

    A szolgáltatást felhasználó az alábbiakra kötelezett: 

    a) tiszteletben kell tartania a köztisztasági szolgáltatás szabályzatát és a hulladékbegyűjtési 

szerződésben foglalt előírásokat; 

    b) kifizetni határidőben a szolgáltatási szerződésben rögzített előírások szerint a 

hulladékbegyűjtési szolgáltatás ellenértéket; 

    c) ne akadályozza a hulladékgyűjtő helyeken a járművek és berendezések szabad mozgását; 

    d) írásban értesíteni a köztisztasági vállalatot 10 napos határidőn belül bármilyen, a megkötött 

szerződést érintő változás van azokban az elemekben, amelyek a szerződés megkötésének 

alapjául szolgálnak, és szerződéskiegészítést kötni erre vonatkozóan, a személyek számának 

módosulása negyedévenként esedékes, amennyiben az eset előáll; 

    e) ne módosítsa a háztartási hulladékbegyűjtő tartályok helyét; 

    f) viselnie kell a sérült begyűjtésre használt tároló edények javítási, vagy újakra való 

cseréjének költségeit, amennyiben azok a saját hibájából mentek tönkre; 

    g) biztosítsa a hulladékok előválogatását kategóriák szerint, amelyek saját gazdaságában, 

keletkeznek vagy a végzett tevékenysége során gyűlnek, valamint ezeknek a tárolását, 

amelyekhez tároló edényeket a köztisztasági szolgáltatást végző cég biztosít erre a célra; 

    h) végezze el az előgyűjtést azokon a gyűjtőhelyeken, amelyeket erre kijelöltek, a helyi 

hatóságok és a köztisztasági szolgáltatást végző cég közötti szerződésben foglalt feltételek 

szerint. A nedves hulladékrészeket műanyagzsákokban kötelesek gyűjteni a felhasználók, és 

abban beletenni a tárolóedényekbe, amelyek erre a célra szolgálnak.  

    i) ne helyezzenek kertből vagy udvarról származó növényi hulladékot a háztartási hulladékok 

begyűjtésére szánt tárolóedényekbe; 

    k) kérésre, a szolgáltatótól műanyagzsákokat igényelhetnek az újrahasznosítható hulladékok 

szelektív gyűjtésére; 

    l) tartsák tiszta állapotban azokat a helyiségeket/területeket, tárolóedényeket ahol az 

előgyűjtést végzi, amennyiben ezek a saját tulajdonukban vannak; 

    m) végezzék az előgyűjtést a legteljesebb biztonsági körülmények között, az emberek 

egészségének és a környezetvédelemnek a szempontjából, olyan módon, hogy ne keltsenek 

zajszennyezést, kellemetlen szagokat vagy a hulladékok szétszórását; 

   

 

 



 

  n) ne helyezzenek az előgyűjtésre szánt gyűjtő tárolókba különleges eljárási rendszereben 

gyűjtött kategóriákba tartozó hulladékokat (veszélyes, mérgező vagy robbanó anyagokat) állati 

eredetű hulladékokat, építőanyagokat, a fák és cserjék nyírásából, a kertek és zöldövezetek 

karbantartásából  származó növényi hulladékokat, vagy valamilyen speciális egészségvédelmi 

kezelés és ellátás nyomán keletkező hulladékokat, amelyek az egészségügyi, vagy állat 

egészségügyi igazgatóságok jóváhagyásával és a környezetvédelmi ügynökségek jóváhagyásával 

zajlanak 

 

     VII.  FEJEZET Jogdíjak     

 

      17. Cikkely 

       Az éves jogdíj mértéke.....% a Vetés község közigazgatási területén végzett köztisztaságok 

szolgáltatásokért, a számlaérték TVA nélküli értékéből. 

      18. Cikkely 
       A jogdíj megfizetése félévenként történik, a kifizetési határidő július 25., az első féléves 

periódusra, illetve január 25. az előző év, II féléves periódusára.  

      19. Cikkely  
       (1) A jogdíj megfizetése a Vetés község Polgármesteri Hivatalának államkincstári 

számlaszámára történő banki átutalással történik. 

       (2) A jogdíj meg nem fizetésének, vagy a késedelmes kifizetésének a következménye 

büntető kamat megfizetése, amelynek mértéke napi 0,1 % a tartozás összegére számítva.  

 

     VIII.  FEJEZET  Alkalmzott díjszabások, számlázás és a kifizetések módja 

 

       20. Cikkely 

       A 2018.-as évre a Tevékenységekre végzésére alkalmazott díjszabások az alábbiak: 

       - .......... lej/m3, az ajánlatnak megfelelően, amely szerves részét képezi jelen szerződésnek, a 

háztartási hulladékoknak a begyűjtése és elszállítása tevékenység elvégzésére, beleértve a  

toxikus anyagokat tartalmazó háztartási hulladékokat is, kivéve a speciális rezsimben kezelt 

anyagokat.  

       -.......... lej/m3 a háztartási hulladékoknak a begyűjtése, elszállítása és tárolása tevékenységek 

elvégzésére, a bontásokból, építkezésekből származó hulladékokra. 

      - ……. lej/m3 a nagy volumenű hulladékoknak a begyűjtése, elszállítása, tárolása és 

újrahasznosítással értékesítése, amelyek a lakosságtól, a közintézményektől, a gazdálkodó 

szervezetektől származnak, és nem sorolhatók be a háztartási hulladék közé (bútorok, nagy 

méretű tárgyak stb.) 

       21. Cikkely 

        (1) A specifikus, köztisztasági szolgáltatás díjszabásainak módosítása érdekében, a 

köztisztasági vállalat kérelmezheti a Vetés község Helyi tanácsát a díjszabások módosítására. A 

specifikus, köztisztasági szolgáltatás díjszabásainak módosítására vagy kiigazítására a 

köztisztasági vállalat átküldi Vetés község Helyi Tanácsának az alábbiakat: 

        a) kérelem a díjszabás módosítására vagy kiigazítására: az érvényben levő díjszabások, és a 

módosításra vagy kiigazításre tett javaslat indoklása. A lakossági díjszabásokra tett javalatnak 

tartalmaznia kell a TVA-t; 

        b) a díjszabások megalapozásnak adatlapja, költségelemekre lebontott formában; 

        c) műszaki-gazdasági memórium, amelyben igazolja a díjszabások kiigazítását vagy 

módosítását; 

        d) más adatok és információk, amelyek megalapozzák a díjszabásokat  

       (2) A specifikus köztisztasági díjszabások alkalmazásának módját és annak nyomon 

követését, valamint ellenőrzését Vetés község Helyi Tanácsának képviselői végzik, valamint az 

A.N.R.S.C. képviselői. 



       (3) A díjszabások kiigazítása csak a köztisztasági szolgáltatás átadását rögzítő 

szerződéskötés dátumától számított 2 évben megengedett       

       22. Cikkely 

        (1) A szerződésben foglalt díjszabások évente módosíthatók, a lakossági fogyasztói index 

függvényében amelyet az ivóvíz szolgáltatás, csatornázás és köztisztasági szolgáltatások 

jelentenek, a 109/2007-es számú, ANRSC elnöke által kiadott Rendeletnek megfelelően amely a 

települések köztisztasági szolgáltatásainak metodológiai normáit szabályozza, valamint a 

szolgáltatás árainak megállapítást, rendezését vagy módosítását szabályozza.  

        (2) A szerződés első évében, az alkalmazott tarifák a koncesszióba vevő fél által benyújtott 

ajánlatnak megfelelően lesznek alkalmazva. 

       23. Cikkely 

       (1) A szolgáltatás ellenértékének kiszámlázása havonta történik, az elfogadott árakon és 

díjszabások alapján, valamint a szerződésben előírt teljes vagy meghatározott mennyiség alapján. 

      (2) A számlának tartalmaznia kell minden azonosító elemét minden végfelhasználónak,  a 

kiszámlázott mennyiséget, az alkalmazott árat/díjszabást, valamint a törvényes alapot. 

       24. Cikkely 

      (1) A kommunális hulladékok elszállítása szolgáltatás elvégzésnek ellenértékérét legkésőbb 

minden hónap 15-ig kell kiállítani az előző hónapban végzett szolgáltatásra. A felhasználók 

kötelezettek a végzett szolgáltatásra, amelyeknek haszonélvezői, a kiállított számlát, a kibocsátás 

időpontjától számított 15 napos lejárati határidőn belül teljesíteni. A számlának tartalmaznia kell: 

a kibocsátás dátumát, az átadás dátumát, amennyiben azt kiküldött adja át, valamint a lejárati 

határidőt. 

      (2) A számla nem teljesítése 30 napon belül késedelmi kamat kirovását vonja maga után, az 

alábbiak szerint: 

      a) a büntetőkamatok egyenértékűek a költségvetési tartozások késedelmes befizetésére kirótt 

szintekkel, amelyeket az érvényben levő jogszabályok állapítanak meg; 

      b) a késedelmi kamatokat a lejárati idő utáni késedelem első napjától róják ki; 

      c) a büntetőkamatok teljes összege nem haladhatja meg a tartozás összegét, és az a 

köztisztasági vállalat bevételének számít. 

     (3) A felhasználók által a tárolás mennyiségi és minőségi feltételeinek nem teljesítése, 

amelyeket az érvényben levő törvényes szabályozók rögzítenek, az okozott károkra kirótt 

bírságokat vagy kártérítések megfizetéséhez vezet. 

 

     IX.   FEJEZET  A szolgáltatás teljesítése 

 

      25. Cikkely 

      (1) A kommunális hulladékok begyűjtési grafikonja, a kommunális hulladékok begyűjtésére, 

szállítására beleértve a háztartási hulladék közé kevert toxikus, veszélyes anyagokat, kivéve a 

speciális eljárás alá vont hulladékokat minden szolgáltatást igénybe vevőtől, köztük a 

gazdálkodó szervezetektől és a közintézményektől, 2 hetente egy alkalommal történik. 

    (2) Az előválogatva gyűjtött hulladékok begyűjtési grafikonja: minden szolgáltatást igénybe 

vevőtől, köztük a gazdálkodó szervezetektől és a közintézményektől, 2 hetente egy alkalommal 

történik, váltakozva a nem válogatott vagy lebomló hulladékokkal.  

     (3) A nagy volumenű hulladékoknak a begyűjtése, elszállítása, tárolása és újrahasznosítással 

értékesítése, továbbá  bontásokból vagy építésből származó hulladékoknak a begyűjtése amelyek 

a lakosságtól, a közintézményektől, a gazdálkodó szervezetektől származnak, és nem sorolhatók 

be a háztartási hulladék közé (bútorok, nagy méretű tárgyak stb.) alkalmanként, a felhasználók 

kérélsére történik, amely szolgáltatás árát a megrendelőnek kell viselnie.  

      26. Cikkely        
      (1) A koncesszióba adónak jogában áll állandó jelleggel ellenőrizni a köztisztasági vállalat 

által végzett Tevékenységeket ezeknek megfeleltét a szerződésben rögzített és a vonatkozó 

törvényes feltételeknek. 

 



 

      (2) A koncesszióba adó kötelezett az általa meghatalmazott ellenőrök kilétét jegyzékben a 

koncesszióba vevő tudomására hozni. 

      (3)  A koncesszióba adónak joga van a koncesszióba vevő tevékenységének minőségi és 

mennyiségi ellenőrzésére, a hatékonysági mutatók ellenőrzésére, jogosult továbbá a vonatkozó 

dokumentumokba betekintési lehetőséget kapni.  

      (4) A koncesszióba vevő kötelezi magát, hogy a a koncesszióba adónak időszakonként 

jelentésekben adjon tájékoztatást, vagy annak egyszerű kérésére, bizonyos paraméterekről a 

szerződés végrehajtásának ideje alatt. 

 

       X. FEJEZET   A szolgáltatások mennyisége és minősége, hatékonysági mutatók      

 

      27. Cikkely  
      A szolgáltatások mennyiségi és minőségi, valamint hatékonysági mutatóit a köztisztasági 

szolgáltatások megszervezésének és működésének Szabályzata, valamint a jelen szerződésben 

foglalt Tevékenységek határozzák meg. 

       28. Cikkely        

       A hatékonysági mutatók biztosítják azokat a feltételeket, amelyeket a köztisztasági 

közszolgáltatásoknak teljesíteniük kell, figyelembe véve: 

       a) a folytonosságot, a mennyiségre és minőségre vonatkozóan; 

       b) a felhasználók kéréseihez való folyamatos igazodást; 

       c) minden megkülönböztetést kizárva a végzett Tevékenységekhez való hozzáférés területén; 

       d) a köztisztasági tevékenység megvalósulása területén érvényes specifikus rendelkezések 

betartását. 

       29. Cikkely 
      Jelen szerződés értelmében a hatékonysági mutatók igazolják, a koncessziós szerződés 

paramétereinek teljesülését, vagyis: 

        - a működési órarendet – a szolgáltatás ütemességét – amelyeket a tenderfüzet, illetve az 

odaítélési dokumentáció rögzít. Erre nézve, a mutatók betartását koncesszióba vevő köztisztasági 

vállalat által benyújtott műszaki ajánlat alapján értékelik, valamint a felhasználók 

megrendeléseinek alapján; 

        - a járművek műszaki állapotát; 

        - a biztosított Tevékenységek minőségét és hatékonyságát; 

        - a végzett tevékenységek díjszabásainak kialakítását és megállapítását; 

        30. Cikkely 

        A koncesszióba vevő köteles minden rendelkezésére álló eszközt felhasználni a 

pontatlanságok megoldására, olyan módon, hogy a jelen szerződésben rögzített minőségi és 

hatékonysági követelményeket teljesítse és betartsa, ellenkező esetben alkalmazásra kerülnek 

a bírságolást, büntetéseket előíró rendelkezések, szerződésszegés címén. 

 

      XI. FEJEZET  Szankciók kötelezettségszegésekre  
 

      31. Cikkely 

      Jelen szerződésben vállalt kötelezettségek megszegése egyik aláíró fél által, saját hibából és 

több ízben, feljogosítja  az érintett felet a szerződés felbontására és kártérítés megfizetésének 

követelésére. 

 32. Cikkely 

     (1) A koncessziós szerződés felbontása az alábbi esetekben lehetséges: A szerződés jogilag 

megszűnik a lejárati idő előtt, amennyiben 

      a) a koncesszióba vevő működési engedélye visszavonásra kerül, vagy abban az esetben, ha 

azt nem újítja meg az érvényesség lejárta előtt; 



        b) a koncesszióba vevő által elkövetett súlyos kihágások, amelyek a szerződéses 

kötelezettségek nem teljesítésében nyilvánulnak meg, a koncesszióba adó általi egyoldalú 

szerződés felmondással, és kártalanítás megfizetésével a koncesszióba vevő terhére; 

        c) a koncesszióba vevő által elkövetett súlyos kihágások, a szerződésben vállalt 

kötelezettségek terén, a koncesszióba adó általi egyoldalú szerződés felmondással, és kártalanítás 

megfizetésével a koncesszióba vevő terhére; 

       d) abban az estben, ha az országos érdek, vagy helyi érdek kötelezi a koncesszióba adót, a 

szerződés egyoldalú felmondására; 

       e) Vis major esetén vagy kényszer esetén, amikor a koncesszióba vevő olyan helyzetbe 

kerül, hogy lehetetlen folytatnia a szerződés végrehajtását, és lemond bármilyen kártérítési igény 

megfizetéséről; 

       f) amennyiben a köztisztasági vállalattal szemben fizetésképtelenségi eljárás indult. 

       (2) A működési licenc visszavonása vagy érvényességének megszűnte, szintén a hulladék 

gazdálkodási tevékenységi jog visszavonását és a szereződés felbontását eredményezi.  

      33. Cikkely       
      Jelen szerződés jogilag érvénytelen bármiféle törvényszéki beavatkozás nélkül és egyéb, 

előzetes eljárások betartása nélkül, az alábbi helyzetekben: 

       a) A koncesszióba vevő fél által a Tevékenységek olyan módon való végzése, hogy nem 

érvényesülnek a vonatkozó jogszabályok, vagy a köztisztasági koncessziós szerződésre 

vonatkozó vagy a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályi változásokat nem érvényesülnek a 

végzett tevékenység során; 

       b) Az ajánlattételben vállalt minőségi és hatékonysági mutatókat a végrehajtás nem követi; 

c) A benyújtott műszaki ajánlatban szereplő beruházási grafikon nem teljesül; 

      d) A hulladékoknak, az odaítélési dokumentáció szerinti, engedélyezett lerakóhelyekre való 

szállításának mellőzése, amely egy, az ajánlattétel benyújtási dátumakor vállalt kötelezettség. 

 

       XII. FEJEZET  Szerződéses kikötések a környezetvédelmi felelősségek megoszlásáról a 

koncesszióba adó és koncesszióba vevő fél között 

 

      34. Cikkely 

     (1) A jelen szerződés tárgyát képező köztisztasági szolgáltatások végzésére vállalt 

felelősségek a romániai és az Európai Unió vonatkozó törvényeinek megfelelően – a 195/2005-

ös számú Sürgősségi Kormányrendelet, amelyet jóváhagyott a 265/2006-ös törvény, továbbá a 

211/2011-es számú törvény a hulladékgazdálkodás rendszeréről, a koncesszióba vevő 

felelősségei, minden koncesszióba vett Tevékenységre.  

      (2) A koncessziós szerződés teljes időtartama alatt, a koncesszióba vevő gyakorlatban ülteti 

mindazokat a jogszabályi feltételrendszert, amelyek az illetékes környezetvédelmi hatóságok 

kibocsátanak, bizonyos környezetvédelmi követelmények kiigazítási programjainak keretében. 

 

        XIII. FEJEZET  Vis major 

 

        35. Cikkely 

       Egyik szerződő fél sem felelős sem részben, sem egészében a szerződésben foglaltak 

elvégzésének elmaradás, vagy határidőben való nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése 

miatt, amely a koncessziós szerződésből reá hárul, amennyiben azok egy vis major (kényszerítő 

körülmény) hatására történnek. 

        36. Cikkely 

        Az a fél, amelyik a vis major-ra hivatkozik, kötelezett a másik felet 30 napos határidőn 

belül átiratban értesíteni az eseményről, és megtenni minden intézkedést a következmények 

korlátozása tekintetében. 

 

 

 



 

        37. Cikkely 

        Amennyiben az ok keletkezésétől számított 30 napon belül a bekövetkezett esemény nem 

változik, a felek megegyezhetnek jelen koncessziós szerződés felbontásáról anélkül, hogy 

bármelyikük bármiféle kártérítési igényt támasztanának a másik féllel szemben.  

 

        XIV. FEJEZET  Pereskedés 
 

        38. Cikkely 

        Bármiféle pereskedés, amely jelen koncessziós szerződés végrehajtásából következik a 

koncesszióba adó székhelye szerit területileg illetékes törvényszék hatásköre.  

        39. Cikkely 
        Jelen koncessziós szerződés jogszabályi alapjainak hivatkozási oldala a www.anrsc.ro  

internetes web-oldalon megtalálható 

 

      XV. FEJEZET Egyéb kikötések 

 

      40. Cikkely 
        Nincsenek olyan közvagyoni javak, amelyeket a koncesszióba vevő átvehet és használhat a 

koncessziós szerződés végrehajtása során. 

      41. Cikkely 
     (1) Bármelyik kikötés a jelen szerződésből kiegészítő okirattal módosítható a felek 

beleegyezésével, ellenben csak azoknak a kötelező követelményeknek a tiszteletben tartásával, 

amelyeket az odaítélési dokumentáció és/vagy a vonatkozó jogszabályok előírnak. 

      (2) Abban az esetben, amennyiben a szerződés hatályossága alatt megváltozik a vonatkozó 

törvénykezés, amely a szerződéses kikötések módosítását teszi szükségessé, a szerződő felek az 

érvényben levő törvényeknek megfelelően, közös beleegyezéssel, szerződéskiegészítő okirattal 

módosítják az érintett kikötéseket. 

       42. Cikkely        

      Jelen koncessziós szerződésben foglaltak, amelynek tartalmához szervesen hozzátartoznak a 

csatolt mellékletek, a szerződő felek akaratával megegyeznek. 

       43. Cikkely 

       (1)  Jelen szerződés előírásai, valamint  a szerves részét képező mellékletek kiegészülnek a 

vonatkozó törvénycikkelyek egészével, amelyek tárgyban hatályosak, a feleket köti ezeknek a 

betartása a szerződésben rögzített jogaik és kötelezettségeik gyakorlásában, amelyek a 

szerződésből adódnak.  

       (2) Minden olyan problémában, amelyeket jelen szerződés nem ír elő, a szerződő felek 

kinyilvánítják, hogy alávetik magukat a specifikus törvényi előírásoknak, a Polgári 

Törvénykönyv előírásainak,  a Kereskedelmi Kódex és más vonatkozó jogszabályok 

előírásainak. 

 

          Jelen koncessziós szerződés hatályba lép (dátum)........................ és aláírásra került a  mai 

napon, ....................... , 3 (három) példányban, kettő példány a koncesszióba adó és egy példány 

a koncesszióba vevő számára. 

 

              Koncesszióba adó,                                                                           Koncesszióba vevő, 

                Vetés község                                                                 ............................ 

 

                    Ilyés Gyula                                                                           ........................... 

                  polgármester 

                   

 

 

http://www.anrsc.ro/

