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K0ZSZ0LG ALTATASI KERT]TSZERZ6DES

l. Szerz6dii felek

I . L Budapest F6vriros X. keriitet K6bdnyai Onkormrinyzat ( I I 02 Budapest, Szent L6szl6
tdr 29.. statisztikai azonosit6ja: 15735739-8411-321-01, ad6szrima: 15735739-2-42, kdpviseti:
D. Koviics R6bert Antal polgilrmester 1a toviibbiakban: dnkormrinyzat).

I .2. K6bdnyai Vagyonkezel6 Zrirtktiriien Miikttd6 R6szv6nytdrsas:ig (sz6khelye: I 107
Budapest Ceglddi utca 30.. cdgjegyzdkszrima: 0l-10-042140, ad6szdma 10816772-2-42.
kdpviseli: Szab6 Lriszl6 vezerigazgato, (a toviibbiakban: Kiizszolgriltatri).

1.3. Az Onkormiinyzat 6s a Kdzszolgriltat6 a tovribbiakban egyiittesen Felek, ktildn-kiil<tn F6l.

2. El6zm6nyek

2.1 . Az Onkormrinyzat ds a Kdzszolgiiltat6 kdztitt a kdzszolgriltatrisi kdtelezetts6g ellitrisiihoz
kapcsol6d6 kdzszolgiiltatiisi tevdkenysdg vegzdsdt 201l. augusztus l. napj6t6l 2015. december

3 I .. valamint a 2016. janu6r l. napjdt6l 2020. december 3l . napjriig hatiilyos kdzszolgiiltatiisi
keretszerz<id6sek es dves kdzszolgiiltatdsi szerzoddsek szab6lyoztrik, illetve szabrilyozzrik.

Kdzszolgdltat6 az Onkormiinyzat ds a Kdzszolg6ltat6 kdzdtt 2015. november 5. napjrln k6tdtr
kdzszolg6ltatrisi keretszerz6d6s 16.3.1. pontja alapj6n a 2019. november 5. napj6n kelt
level6ben jelezte az Onkormdnyzat f'e16, hogy a kcizszolgriltat6si keretszerz6ddst - annak lejafla
elott - meg kivrinja hosszabbitani.

D. Kovrics R6bert Antal polgirmester rir a 2019. december 2. napjin kelt leveldben tiijdkoztatta
a K<izszolgriltat6t, hogy az Onkorminyzat ds a Kdzszolgriltat6 k6z<ttt 2015. november 5. napjiin
l6trej<itt kdzszolgdltatrisi keretszerzod6s 16.3.1. ponddban foglaltak szerint az 6nkormdnyzat
kdzszolgiiltat6si kdtelezettsdgdt a tovdbbiakban is a KcizszolgAltat6val kdtend6 kdzszolgriltatdsi
keretszerzod6s keretdben kiviinja el l:ilni.

2.2. Mugyarorszig helyi ankormdnyzurctirdl szdl6 2011. dvi ('LXYYN firvdny (a

tovdbbiakban: Miitv) alapj6n az Onkormiinyzat feladata. hogy a tulajdoniiban ldvo ingatlanok
kezelds6rol gondoskodjon. E kdzszolg6ltatrisi f'eladatok biztonsilgos, hat6kony 6s j6
min6sdgben t6rt6no ell6tdseval, az Onkormrinyz t - a 290/2020. (XIt. 18.) PM hatiirozat
6rtelm6ben - a jelen kdzszolgriltatrisi keretszerzod6s (a tovdbbiakban: Szerz6d6s) alapjdn a

Krizszolgriltat6t bizza meg,6s a Kdzszolgriltat6 r6szere a Budapest Fdvdros X. keriilet K6brinyui
Onkormdnyzat vagtondrdl szdl6 23/2013. (V. 30.) ankormdnyzali rendeletben (a tov6bbiakban:
Vagyonrendelet) - az ott meghat6rozoft alanyi. trirgyi ds tev6kenysdgi kcirben, illetoleg idobeli
6s teri.ileti hatrillyal kizrir6lagos jogot biaositott. Az Onkormiinyzat kijelenti, hogy a Bdrlo
kijelSlesdrot 6s az elidegenitdsr6l val6 ddnt6s jogdt nem adja iit a Krizszolgriltat6nak.

2.3. Az Eurdpai Uni6 miikaddsdrdl szdl6 szerzddis 106. cikk (2) bekezddse alapliin a
Szerztiddsben rdgzitett k6zfeladatok iiltakinos gazdavigi 6rdekii szolgtiltat6snak minosiilnek.
igy rdjuk az Eur6pai Uni6 milki;ddsdrdl sz6l6 szerzddds 106. cikke (2) bekezdtsinek uz
dltuldnos gazdasdgi drdek{i szolgriltatdsok nytijttistivol megbizou egtes vdllalkozasok iavdra
kazszolgdltatds ellentitelezise Jbrmdjdban ny jtotr illami tdmogatdsra val6 alkqlmazdsirdl
szdl6 2012/21/EU bizottstigi hatdrozat (a toviibbiakban: Hatarozat) az ir6nyad6. A Felek e
jogszabdly rendelkezdseivel <isszhangban kdtik rneg a Szerz<id6st.

2.4. Az eur(tpoi uni6s versenyjogi drtelemben vctt dllami tamogotdsokkal kapcsolatos
elicirdsr1l is a regiondlis tdmogardsi tirkdprril sz6l6 37/20t1. (lll. 22) Korm. rendeler 7. g-a
6rtelm6ben minden iillami tiimogatest tartalmaz6 lervezetet el6zetesen be kell jelenteni a
1'6ntogat6sokat Vizsgalo Iloda (a tovribbiakban: TVI) rnint az ellami t6,mogat6sok europai uni6s



versenyszempontir vizsg6lat66rt felelos szervezet r6szdre. A Szerzod6s tervezetdt a TVI
megvizsgiilta, 6s a 2020. okt6ber 12. napj 6n kelt. TVV92038- 1/2020-lTM iktat6szrimir levele

metl6kletek6nt megkiilddtt. T\I-687312020lCS/1/01 szimtr 6ll6sfoglal6sa az aldbbiakat

6llapitotta meg. ..A szerzodds alapjdn nytithat6 tamogatiis kdzszolgAltat6sdrt j616

ellent6telez6snek minostil, ds dsszeegyeztetheto az Eur6pai Uni6 miik6dds6rol sz6l6 szerzodds

106. cikke (2) bekezd6sdnek az iiltal6nos gazdas6gi 6rdekri szolgiiltat6sok nytijtdsdval
megbizott egyes v6llalkozilsok javiira k<izszolgriLltatiis ellent6telezdse form6j6ban nyrijtott
riLllami tiimogatdsra val6 alkalmazris6r6l sz6l6 2012121IEU bizottsrigi hatiirozat
rendelkeziseivel."

2.5. A Felek a Szerzodisben meghatdrozziik a Kclzszolg6ltat6t terhelo k<lzszolg6ltatiisi
kdtelezetts6g tartalmdt. a kompenziici6 6s az ellentdtelezes kiszrimit6sdnak. ellenorzds6nek ds

feli.ilvizsgiilatinak m6dszer6t ds a kompenz6ci6 elsziimoliisiira, valamint a kcizszolgdltat6si
tevdkenysdg elsziimokisiira vonatkoz6 szabdlyokat.

Mindezekre val6 tekintettel, a felek az akibbiakban rillapodnak meg.

3. Fogalommeghatdrozrisok

A Szerzod6s alkalmaz6sdban:

(a) b{zis6v: a tArgy6vet megelciz6 6v, azaz a kompenzrici6 meghat6rozdsiinak 6ve,

(b) bels6 szabdlyzatok: a Kdzszolgdltat6 riltal a jogszab6lyokkal 6s a j6 szakmai gyakorlattal
risszhangban a Kcizszolgiiltat6 miikctd6si kordbe tarto26 tev6kenysdgekkel kapcsolatban a

Kdzszol96ltat6 vezerigazgatola 6ltal j6vAhagyott szabiilyzatok,

(c) b6rl6: az Onkormanyzat tulajdonat k6pezo vagy rendelkezdse atatt rilt6 ingatlant (lakris.
helyisdg, teriilet) id6legesen haszniilatba vett term6szetes vagy jogi szemdly, aki a dolog
jogcimes hasznrilatri6rt b6rleti dijat kdteles fizetni,

(d) biztositis: elismert biztosit6 tarsaseggal vagy trirsasrigokkal a j6 szakmai gyakorlattal,
illetve az Onkormdnyzat igdnyeivel dsszhangban kdtdtt egy vagy t<ibb biztositilsi
szerz<id6s;

(e) egy6b ingatlan: az Onkormdnyzat tulajdonriban l6vo azon ingatlan, amely nincs a
portf6lioban,

(f) egy6b p6nziigyi bcv6telek, rdforditrisok egyenlege: az egydb bevdteleknek ds egy6b
rdforditrisoknak. a pdnztigyi miiveletek bevdteleinek 6s riilordit6sainak krizszolgaltat6si
tevdkenysdgre felosaott egyenlege.

(g) egy6b tev6kenys6g: a Kcizszolgriltat6 6ltal, annak t6rsasiigi okirataival cisszhangban. a

kdzszolgriltatiisi tev6kenysdg kdren kiviil - annak maraddktalan ell6trisa mellett - vdgzett
tev6kenysdg,

(h) egy6b tev6kenys6g nyeres6ge: a Kdzszolgriltat6 egy6b tevdkenyseg6bol szfumaz6
nyeresdge (egydb tev6kenys6g nyeres6ge : egydb tevdkenysdg bev6telei - egydb
tev6kenys6g kdltsdgei 6s riiforditiisai),

(i) ellent6telez6s: a Kcizszolgiiltat6nak a kiizszolgriltatrisi kcitelezettsegnek az Onkormdnyzat
6ves kdltsdgvetdsben meghat6rozott m6rt6kdig elv6gzend<i kdzszolg6ltat6si tev6kenys6g
elkitiisrihoz az Onkormiinyzat k6ltsdgvetdse terhdre ellentdtelezds formiijiiban nytjtott
6llami trimogatris, a kompenz6ci6b6l a kdzszolgriltatdsi tevdkenysdg bev6tel6t meghalad6
rdsze,

O el6irfnyzott kompenzlciri: az Onkormdnvzat t6rgy6vi kcilts6gvet6sdben a

Kozszolgdltat6nak el6i r6nyzott kompenzicici.
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(k) 6sszerii nyeres6g: az 6ves kdzszolgiiltarisi szerzodisben meghatarozott 6sszeg, mely a
kompenziici6 szdmitiison kivtil j6vrihagyott beruhiiziisok ds a fbrg6eszk6z felt6ltds c6ljara
szolgril,

(l) 6ves ktizszolgfltat{si szerzdd6s: a Felek 6ltal a Szerzodds alapjrin dvente megkdtott
szerzodds,

(rn) felhalmozrlsi feladat: a Krizszolg6ltat6 6ltal elv6gzendo. az Onkormiinyzat 6ves
ktiltsegvetdsdben szereplo az ingatlant, illetve az egydb ingatlant drintci azon fehijitrisi ds

beruhiiziisi feladatok, amelyek penztigyi fedezetet az O*ormAnyzat teljes m6rt6kben sajrit
forriisb6l biztositja,

(n) helyis6g: az Onkormiinyzat tulajdondban l6v6 nem takris c6ljrira szolg6l6 helyisdg,

(o) hasznril6: az Onkormrfuyzat tulajdon6t k6pez6, vagy rendelkez6se alatt iill6 ingatlant
(lakris, hetyisdg, tertilet) idolegesen haszn6latba vett termdszetes, vagy jogi szemdly, aki a
dologjogcimes, vagyjogcim nelkiili hasznrilatridrt haszndlati dijat kdteles fizetni - vagy

akinek az Onkormrinyzat a dolog haszniilatat tdrit6smentesen biztositja.

(p) ing6s:lg: az ingatlanokon ldvo, az 0nkormdnyzat tulajdoniit k6pez6 mindazon berendezdsi.

lelszere[6si t6rgyak (pl.: konvektor, cirk6, tilzhely, mosd6, k6d... stb.), amelyek az

ingatlanokkal egyiitl a Kdzszolg6ltat6 rdszdre 6tadiisra keriiltek,

(q) ingatlan: az Onkorm:inyzat tulajdon6ban ldv6 ingatlan, amely a portf6li6ban van,

(r) j6 szakmai gyakorlat: a kozszol96ltat:isi tevikenysdg ell6trisa sor6n alkalmazott,

folytonosan vrlltoz6 gyakorlat, m6dszer, mtiszaki-technol6gia elj6r6sok 6s normik
<isszess6ge,

(s) jogos kompenz{ciri: azon 6sszeg, amelyre a K<izszolg6ltat6 az iitala a Szerzod6s ds az

6ves kdzszolgAlhtasi szerzodds alapjrin egy adott naptriri 6vben tdnylegesen teljesitett
krizszolgdltatrisi kotelezettsdg ellit6sa alapj rin .logosult, 6s amely dvente utolag, kertil
meghatiiroz6sra,

(t) kifizetett kompenz{ci6: a tdrgy6vben az eloirdnyzotl kompenzrici6 alapjdn a

Kdzszol96ltat6nak az Onkorm6nyzat t6rgy6vi krilts6gvetdse terhdre tdnylegesen kifizetett
kompenzrici6,

(u) kizrirr5lagos jog: a kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 torvdnyben loglaltaknak megfeleloen az

Onkormrinyzat 6ltal a Kdzszolgdltat6 rdszdre a kozszolgiiltat6si k<itelezettsdg eltritasa
cdljdb6l a Vagyonrendeletben biztositott kizrir6lagossrig,

(v) kompenzriciri: a K6zszolg6ltat6n6l a kdzszolgriltat6si kdtelezettsdg elkitrisa kapcsiin
f'elmertilt valamennyi kcizvetlen ds k6zvetett, toviibb6 az 6sszeni nyeres6ggel megndvelt
k0ltsigei t'edezetdnek biztosit6siira a kdzszolgdltatiisi tevdkenys6g bev6tele 6s a
Ktizszolgriltat6 rdszdre az 0nkonndnyzat kdltsegvetdse terhdre ellent6telez6s formiijiiban
nyirjtott iillami t6mogat6s egytittes dsszege,

(w) kiiziis ingatlan: az Onkormdnyzat rdsztulajdondt kdpez6 osztatlan kdz6s tulajdonfi
ingatlan;

(x) kiizremiikiid6: a K<izszolgriltat6 riltal a kcizszol96ltatrisi tev6kenysdge teljesitese
drdek6ben megk6tcitt szerz<iddssel bevont szervezet vagy szem6ly.

(y) ktizszolgriltatrlsi kiitelezetts6g: az 0nkormdnyzat krizszol96ltatiisi feladataib6l a
Szerzoddsben meghat:irozott. a Kdzszolgiiltat6 6ltal ellitand6 kdtelezetts6g,

(z) kiizszolg:iltatisi tev6kenys6g: a K6zszolg:iltat6nak a kdzszolgiiltat6si kdtelezettsdg
teljesit6se 6rdek6ben folytatott tev6kenysdge,

Oldal: 3 / 28



(aa) ktizszolgrlltatrisi tev6kenys6g bev6tele: a Szerz5d6s szerinti k6zszolg6ltatasi k6telezetts6g

teljesit6sdvel 6sszefiiggo. ahhoz kapcsol6d6 6nkorm6nyzati bev6telek. a vagyon6rt6kesitds

bevitelei kiv6teldvel b6rleti 6s haszn6lati dij. kiil6nszol96ltat6si dij, toviibbh6ritott
kciziizemi dij. fizet6parkol6s bevdtelei, k6sedelmi kamat, krirt6rit6s egy6b bevdtel,

(bb) kiizszolgriltatrisi tev6kenys6g kiitts6ge: a kcizszol96ltat6si tev6kenys6g elismert koltsdge

a ktizszolgriltatrisi k6telezetts6g teljesit6s6vel 6sszefiigg6 kdltsdgekbol, r6forditasokb6l 6ll
(ktizszolg6ltat6si tevdkenysig kdltsige - kozszolgriltatdsi tev6kenysdghez kapcsol6do
k<jzvetlen kcilts6gek + a k<izszolgriltatAsi tev6kenysdgekre lelosztott kdzvetett k6ttsdgek).

(cc) lakis: az 6nkorm6nyzat kizrir6lagos tulajdoniiban ldv6 lak6s.

(dd) lak66piilet: a sajrit vagy a k<izcis ingatlanban ldvo lak6dpiilet,

(ee) miikiid6si jelent6s: a Krizszolgriltat6 riltal a k<izszolgriltat6si k6telezettsdg teljesitdsdr<il az
0nkormiinyzatnak k6szitett beszimol6.

(1Q nem lakr66piilet: a sajrit vagy a kriz6s ingatlanban ldv6 nem lakiis c6tjrlra szolgril6 dplilet,

(gg) portfoliri: azon ingatlanok 6sszessdge. amellyel kapcsolatban a kcizszolgriltat6nak
kdzszol96ltatiisi k6telezetts6ge van,

(hh) sajnt ingatlan: az 0nkormrinyzat kiz6r6lagos tulajdon6ban l6vo ingatlan,

(ii) trirgr6v: azt az idbszakot jel6li, amelyre az adott mdrt6kti kompenzdci6t alkalmazzrik.
amely a Kdzszol96ltat6 beszimol6jdnak tlzleti 6v6hez igazodik.

fi) trirsashiz: az Onkormiinyzat rdsztulajdondban ldv<j t6rsashriz, vagy lakiisszdvetkezeti
ingatlan,

(kk) telek: az Onkormdnyzat kizrir6lagos, vagy rdsztulaj don:iban l6vo bedpitetlen, esetleg
idegen tulajdonri fel6pf tm6nnyel terhelt ingatlan,

(ll) teriilet: a sajrit 6s kcizds ingatlanban bdrbead6ssal hasznositott ingatlanr6sz,

(mm) vagvon: az ingatlanok ds az ahhoz kapcsol6d6 ing6s6gok tisszess6ge.

(nn)v:irakozdsi 'dvezet. az Onkormdnyzat kdzigazgatrisi tertiletdn az Onkormiinyzat
tulajdon6ban iill6 kdzforgalom el6l el nenr ziirt magdnriton. valamint t6ren. parkban 6s

egy6b k<izteriileten kialakitott viirakoziisi c6lt teriilet, ahol fizet6parkoliisi rendszer
miik6dik.

4. A felek nyilatkozatai

4.). A Kcizszolgriltt6 nyilatkozatai

4.1.1. A Kdzszolg6ltat6 a magyar jogszab6tyok szerint ldtrejdtt, bejegyzett 6s mtikdd5
ztirtkcirilen miikrtd<i 16szvdnytiirsas69.

4.1.2. A Kdzszolgriltat6 k6pviseloje j ogosult arra. hogy a Szerz6ddst aldirja 6s az abban viillalt
kdtelezettsdgeit teljesitse.

4.1.3. A Kdzszolgriltat6 Szerz6d6sben v6llalt kotelezetts6gei jogszeniek, 6rv6nyesek ds

kcitelezo erejriek.

4.1.4. A Szerzod6snek a K6zszolgriltat6 kdpviseloje 6ltali akiir6sa 6s az abban foglaltjogoknak
a K<izszol96ltat6 riltali gyakorkisa. illetve kcitelezettsdgeknek a Kdzszolgriltat6 riltali teljesit6se
nincsen ellentdtben:

(a) a Kdzszol96ltat6 tdrsasrigi okirataival.

(b) a Kdzszolgriltat6ra vonatkoz6 jogszabrilyokkal, vagy
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(c) semmilyen a Kdzszolgriltat6 v agy aKozszolgAltat6 vagyona tekintetdben k6telez<i drvdnyrii
megiillapod6ssal.

4.1.5. A Kdzszolg6ltat6 rendelkezik minden olyan, .io gszabiiy riltal eklirt engeddllyel, amety
a k6zszolgiiltatiisi tevdkenysdg folytat6stihoz sziiksdges.

4.1.6. A Kdzszolgiiltat6 rendelkezik a kdzszol96ltatrisi kdtelezetts6g teljesit6sdhez szi.iks6ges
szemdlyi ds largyi leltdtelekkel.

4.1.7 . A Kdzszolgdltat6 rendelkezik hatdlyos biztositiissal.

4.1.8. A Kdzszolgiiltat6 ellen nincs folyamatban olyan bir6siigi, viiasztott bir6sdgi, vagy
kcizigazgatiisi eljiiriis, amely kedvezotlen elbfrriLis eset6n veszdlyezteti a k6zszolgiiltatdsi
kdtelezettsdg teljesitdsdt, ds a K<izszolgriltat6 legjobb tudomdsa szerint ilyen eljririis nem is

1'enyeget.

4.1.9. A kdzszotgriltat6si tevdkenysdg ellentdtelezds6nek m6rt6ke dvente nem haladja meg a

tizenot (15) milli6 eur6nak megfelelo 6sszeget.

4.2. Az 0n-kormenyzat nyilalkozatai

4.1.1. Az Onkormiinyzat k6pviseloje jogosult arra, hogy a Szerzod6st aliiirja ds az abban villalt
ktitelezetts6geit teljesitse.

4.1.2. Az $nkorm6nyzat Szerzoddsben vrillalt kdtelezettsdgei jogszeriiek, 6rvdnyesek 6s

kdtelezo erejuek.

4.1.3. A Szerz6ddsnek az Onkormrinyzat k6pviseloje riltali aliiirdsa ds az abban foglalt
jogoknak az Onkormdnyzat riltali gyakort6sa, illetve kdtelezeftsdgeknek az 0nkormiinyzat riltali

teljesit6se nincsen ellentdtben:

(a) az Onkormrlnyzat szervezeti ds miikdddsi szabrilyzatrival, 6s

(b) az Onkormrinyzatra vonatkoz6 jogszab6lyokkal,

oly m6don, hogy az ellentdt vesz6lyezteti a kompenz6ci6 teljesit6s6t.

5. A Ktizszolgrlltat:isi kiitelezetts6g

5.1. A Szerz6d6sben v6llalt kdrelezettsegek celja az onkormdnyzat kdtelez6en elkitand6 ds

<inkdnt vrillalt feladatainak magas szinvonahi ellatrlsa.

5.2. A Kdzszolgriltat6 a k6zszolgiiltatiisi kdtelezettsegdt, illetve ezen beltil a kcizszolgdltatdsi
tevdkenysdgdt az Onkormdnyzat utasitiisainak ds drdekeinek, a kdzszolgdltatris szakmai
kiivetelmdnyeinek megf'eleloen, valamint a vonatkoz6 jogszab6lyokkal. a j6 szakmai
gyakorlattal 6s a belso szabrilyzatokkal <isszhangban a lehet6 legnagyobb gondossiiggal,
lblyamatosan 6s teljes k6nien kdteles v6gezni.

5.3. A Kdzszolgriltat6 a kdzszolg6ltat6si kdtelezetts6gdt a Szerz6d6s 6. pontja (a
Kdzszolgriltat6 kcizszolgiiltatrisi kdtelezettsege), illetve az 6ves kdzszolg6ltat6si szerzodds l.
(K<izszolg6ltat6 6[tal kezelt ingatlanok) 6s 3. (Kozszolg6ltat6 felhalmozasi feladatai)
mell6klet6ben 6s a jogszab6lyokban meghadrozott kdvetelmenyek szerint kdteles teljesiteni.

5.4. Az eves kcizszolgriltatAsi szerzSd6s 1. melldklete (Ktizszolgdltat6 6ltal kezelt ingatlanok)
r6szletezi, illetve hatiirozza meg a Kdzszolgriltat6nak a kdzszolgriltatrisi k<itelezettsdge
teljesit6se sordn az adott ingatlanhoz rendelt kOzszolgeltatasi tev6kenysdg6t.

5.5. A Szerzodds alapjrin a Kdzszolg6ltat6 kdzszolgaltatAsi k0telezettsege a Szerz6d6s
hatrilyba l6pdsdnek napj6t6l a Szerzodds lej6ratrinak napjriig, illetve a Szerz6d6s megsziinds6ig
rill fenn.
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6. A Kiizszolgdltat6 ktizszolg:lltatrisi tev6kenys6ge

6.1. A KdzszolgAltat6 a kdzszolgriltat6si tevekenysdget csak a portf6li6ban szereplo

ingatlanok tekintet6ben l6tia el.

6.2. A Szerzod6s megkotdsdt kovetoen ijabb ingatlannal kapcsolatos kezel6si feladatok

felmertil6se esetdn, a Kdzszolgdltat6 az adolt ingatlant portfoli6ba veszi. A portf6li6ba vdtel

keretdben a Felek meghatiirozzirk a portf6li6ba keriil6 ingatlannal kapcsolatos feladatokat. A
K<izszolg6ltat6 a portf6li6ba vett ingatlan kezel6s6t - a Felek dltal kdlcsdndsen aliiirt
portf6li6ba v6teli dokumentum alapjrin - az ingatlan jegyzok6nyvi birtokba vdtel6t6l l6tja el.

6.3. A porti6li6ba vett ingatlanhoz rendelt feladatok elt6trisi kdtelezetts6ge a Felek riltal
k<ilcs6ncjsen at6irt portf6li6b6l torl6si dokumentum alapj6n

a) az ingatlan Onkormiinyzat r6sz6re tcirtdno jegyzokonyvi birtokba adrisrival,

b) az iires ingatlan drtdkesitdse eset6n a vev<i rdszere tortdno jegyzokdnyvi birtokba ad6ssa[.

c) az ingatlant szerzod6ses jogviszony alapjrln haszndl6 eset6ben (ahol a hasznril6 mdr eleve
az ingatlan birtokdban van) az addsvdteli szerz6d6s hat6lybel6pdsdvel, minden tovebbi
jogcselekm6ny ndlkiil sziinik meg.

6.4. A Kcizszolg6ltat6 a Szerz6dds alapjin az ingatlankezel6ssel, az ingatlaneladiissal 6s a
fizet6parkoliissal kapcsolatos feladatok elkit6sa sorrin jogosult az Onkormdnyzat helyett 6s
nev6ben eljrirni, kiilcindsen szerzoddst kdtni. valamint bir6srigi 6s m6s hat6siigi eljdrrist
kezdemdnyezni. A Kdzszolgdltat6 a Szerzodds alapjdn elkitja az Onkormdnyzat jogi
kdpviselet6t a feladatkdr6be tarloz6 bir6s6gi 6s mds hat6siigi eljririisokban.

6.5. A K6zszolgeltat6 a Szerz5d6s 6.6.4. pontjriban (Felhalmoz6s) rdszletezett 6s az eves
kdzszolgriltatasi szerzod6s 3. (K<izszolg:iltat6 felhalmozrisi feladatai) melldkletdben
meghaterozotl felhalmozrisi feladatok lebonyolft6sat vdgzi el.

6.6. lngatlankezelds

6.6.1 . A Krizszolgriltato ingatlankezeldssel kapcsolatos feladatait az alabbi ingatlancsoportok
kdr6ben l6tja el.

6.6.1.1. Lakris ds nem lak6s c6ljrira szolgril6 Ingatlan

a) Sajrit lak6s 6s nem lakds c6ljrlra szotgdl6 ingatlan.

b) kcizcis ingatlanban lak6 ds nem lakiis cdljiira szolgiil6 ingatlant magriban foglal6
<inkorm6nyzati tulajdoni h6nyad,

c) Trirsashdzban l6vo lakris ds nem lak6s c6ljrira szolgril6 helyisdg

d) nevelds, iktat6s, sport, szocirilis 6s egdszsdgiigyi ell6tiis cdljrira szolgiil6 ingatlanban 16vo

szolgrilati lakris.

e) telephelyenkdnt hasznositott, t6rsash6zban ldv<i nem lak6s c6lj iira szolgril6 helyis6g.
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6.6. 1.2. Frildteriilet

a) Saj rit ingatlanhoz tartoz6 teriilet.

b) kdzds ingatlanhoz tartoz6 teriilet,

c) korliitozottan hasznosithat6 bedpitett tetek,

d) be6pitetlen telek.

6.6.1.3. Nevel6s, oktatiis, sport, szoci:llis ds egdszsdgiigyi elkitds cdljiira szolgill6 Ingatlan

6.6. 1.4. BriLnyriszati m6dszenel kialakftott pince. ftildalatti tireg

6.6.1.5. Nem hasmosithat6 ingatlan

a) Saj6tj6rda, kdzrit ds ker6kprirrit,

b) idegen iizemeltet6sii k<izutak j6rd6i 6s ker6kparirtjai,

c) parkok kdzlekedds c6ljdra szol9616 szikird burkolatt feliiletei.

6.6.2. A Kozszolgiiltat6nak a Szerzodds 6.6.1 pontj6ban rdszletezett ingatlancsoporlokkal
kapcsolatos ingatlankezeldsi feladatai

(a) Ingatlan portf'6li6ba v6tele, portl'6li6b6l t6rtdse,

(b) nyilvrintartis vezetdse ds folyamatos. naprakdsz karbantartiisa a portloli6ban ldv6
ingatlanok6l (ingatlan-nyilviintart6si, kezel6si, miiszaki, hasznositdsi 6s jogi tigyekkel
kapcsolatos adatok),

(c) riltal6nos ftildhivatali iigyint6z6s (az elektronikus adatigdnyl6s biztositdsa).

(d) javaslat k6szit6se kezeldsi, karbantart6si, feltjit6si es beruhaz6si 1-eladatokra.

(e) kapcsolattart6s a b6rl5kkel,4raszndl6kkal, az tigyt'elekkel, a kdziizemi szolgriltat6kkal,
k<izcis kepvisel6kkel, tulajdonostrirsakkal,

(f a bdrl6i, a haszn6[6i, illetve egydb bejelentdsek kivizsg6liisa, a sziiks6g szerinti
intdzked6sek megtdtele,

(g) a b6rlo/hasznril6 Onkormrinyzat altal tdrt6no kijeliil6se alapjrin a b6rleti/haszndlati
szerzodds, a b6rleti jogviszony k6z6s megegyezdssel t6rtdno megsziintetdse eset6n
megdllapodds megk6tdse,

ft) hasznosft6s esetdn az ingatlan birtokbaadiisa, b6rleti-, hasznrilati jogviszony megszrin6se
esetdn annak birtokbavetele,

(, a kcizilzemi kdzszolg6ltat6si szerz<iddsek, illetve azok felmeriil6 m6dosit6sainak
megk<it6se, nyilvantartAsa, a fizet6si kdtelezetts6gek teljesit6se. a probl6mris sz6mkik
reklam6ci6ja, egyeztetdse, a mdr5k ellen6rzds6nek biztosit6sa, illegrilis kdzmtiszolgriltatris
vetelez6sdnek dszleldse eset6n egyiittmtik6dds a kdzszolgaltat6val ajogszeriitlen vdtelezds
megsztintetdse 6rdek6ben,

O az ingatlanhoz tartozo kdztertileti 6s belso jdrdrik takarit6sa, h6-, idg- 6s
cstiszdsmentesitdse, az ingatlanban 16vo 6ptiletek k<!z6s tertileteinek (pincdk,
kcizlekedofolyos6k, ldpcs6hrizak, padLisok) tisztdntart6sa,

ft) az ingatlanhoz lartoz6 ziildteriilet gondoziisa, fiinyiriis, sdv6nyek, bokrok. fdk sziiks6g
szerinti ritkitAsa, kivrigrisa, irjra telepirdse, a f6k gy6ker- 6s t6sarj elt6volit6sa, a
zrrldhulladdk 6sszeszed6se 6s elszrillitrisa, rovar- ds riigcs6l6 irtris,
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0 biincselekm6ny vagy szab6lysdrtds felrnertilds6nek gyantja eset6n f'eljelentds vagy egy6b

elj6r6s kezdemtinyezdse a rcndorsdg vagy mds hat6sdg ftl6'

(m) az ingatlanon beliil a k6z6s haszn6latir tertileteken ki6pitett kamerarendszer iizemeltetese,

btincselekm6ny gyantijrinak felmertildse esetdn a felv€telek hat6s6g reszdre tdrtdno atadasai

(n) az tires ingatlan kulcsainak orzdse,

(o) a hasznosit6sra szAnt ingatlan bemutatdsa.

(p) az ingatlanok rendeltetdsszerti hasznrllatdnak folyamatos ellenorz6se, a lakrisok/helyisdgek
jogszabdlyban eloirt 6ves, iitemezett rendes 6s a sziiksdg szerint felmertilo rendkivtili
bdrlenr6ny-ellenorz6sek lebonyolftiisa, a sziiksdges ut6ellenorz6ssel (minden esetben
jegyzokdnyv 1-elv6tel6vel). a rendkiviili ellenorzesek tapasztalata irol az Onkonndnyzat
ifiesirdse.

(q) a lak6sok b6rleti dij6nak feliilvizsgdlata a jogszabrilyokban el6irtaknak megfele16en.

(r) az iires ingatlanok kdt naponta (48 6ra) tdrtdn6 ellenorzdse, illetdktelen haszndlat
(tinkdnyes ingatlanfoglal6s) esetdn az ingatlan illetdktelen haszniilatiinak megsziintet6se a
jogszab6lyok adta lehet6s6gekkel, sztiks6g esetdn az ingatlanok eseti 6rzdse,

G) a b6rleti, hasznrilati 6s egydb szerzod6sek, illetve a jogszabiilyok alapjdn az ingatlanok
bdrleti-, hasm5lati-. kiil6nszolgdltatrisi-, valamint tovribbh6rftott k6ziizemi dijainak
szamligasa-

(t) a tartoz6s megfizet6sdre rdszletfizetdsi megrillapodris megkcitdse a jogszabdlyokban
foglaltak alapjdn.

(u) a tizetdsi kdtelezetts6gi.iket (b6rleti dij, k6ziizemi szolgiiltatiisi dijak) nem teljesfto. illetve
az ingatlant nem rendeltetdsszeriien haszn:il6 (kiil6ncisen, de nem kizrirolagosan renitens
magataftas, illegalis iiramvdtelezds, a jogszabrilyok riltal eloirt bdrl<ii kcitelezettsdgek
elmulasztrisa) b6rl<ik/hasznril6k felsz6litrisa, a bdrleti/hasznrilati jogviszony felmondasa,
nemperes, peres ds v6grehajtiisi elj6rds lefolyhtAsa a tartozes behajtdsa 6slvagy az ingatlan
kii.irit6se 6rdek6ben, az ingatlan visszav6tele a jogszab6lyok adta egy6b lehetos6gek
igdnybe vdteldvel;

(r) az ingatlan jogcim n6lktili haszniilata esetdn az illeg6lis hasznrilat megsztintetdse 6s az
lngatlan visszav6tele a jogszab6lyok adta lehetosdgek igdnybev6tel6vel,

(rv) k6zremiikddds az ingatlan vdgrehaitiisi eljiirris keret6ben t6rtdno kiiiritds6ben, a kitiritdst
kdvetoen az ingatlan leziirAsa, birtokba vdtele,

(x) a jogszabdlyok 6s a b6rleti/haszndlati szerzcidds alapjAn az Onkormdnyzatra tartoz6
karbantartrisi feladatok elvdgeaet6se sajiit dszlelds 6s bejelent6sek alapj6n,

(v) munkaidon tirli telefonos tigyelet biztosit6sa a miiszaki bejelentdsek fogadiisiira es

halasztiist nem ttir6 - a jogszabrilyok ds a bdrleti/hasznrilati szerzod6s alapjdn az

0nkorm6nyzat kdtelezettsdgdbe lartoz6 - feladatok elv6geztet6se.

(z) az ingatlanon felmeriilo rendkiviili, dler 6s balesetveszdly eset6n a k<izvetlen veszdly
elhriritrisa, sziiks6g eset6n egyeztetds az 6nkormdnyzattal,

(aa) a karbantartrisi munk6k elok6szit6se, a tervek feliilvizsg6lata. miiszaki el6k6szites. a

feladatok teljes kdni lebonyolit6sa. a kcizrem[ik<id6 kiv6lasztrisrival 6s a mriszaki
ellenorz6ssel egyiitt,

(bb) az ingatlan hasznositdshoz d<int6s-el6k6szito dokumentumok (kdlts6gvetds. miiszaki leirris
stb.) k6szitdse, a bdrbe ad6s felt6teleinek megfeleloen az ingatlan felrijitrisa. vagy
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berendezdseiben miikcid6kdpes, rendeltetdsszerti haszniilatra alkalmassri t6tele. illetve a
b6rl6 k6telezettsdgeinek ellentirz6se, majd teljesit6sdnek igazoliisa.

(cc) az Onkorm6nyzat d6nt6se alapjin az ingatlan nem v6grehajris ritjrin tcirtdno kiiiritds6vel
(csereingatlan vagy bdrleti jog megvdttiis) kapcsolatos feladatok elok6szft6se,
lebonyolitiisa, berleti jog megviiltrisi meg6ltapodris megkdtdse,

(dd) a jogszab6lyban eloirt, az Onkormiinyzar (beszamolo, tiij6koztat6, javaslattdtel), valamint
a ktikinbtizri hat6siigok, partnerek 6ltal k6rt adatszolgriltatrisi kritelezensdgek teljesitdse,

(ec) nregbfzis alapjin az Onkormiinyzat tulajdoni hrinyad6nak k6pviselete a krizgytildsen. a
jogszab6lyok dltal meghat6rozott esetekben a kcizgytil6si rdszvdtelhez drjntds-elok6szit6s
ds cz ennek soriin jovilhagyottak szerint az 0nkormdnyzat drdek6nek megfelelo szavazas.

(ft) a trirsashriz kcizgyiildse 6ltal a tulajdonosokra kdtelezettseget rovti hatiirozatokban fbglaltak
v6grehajtiisa, a kdzgyrit6si jegyzokcinyvek. hatiirozatok nyilvdntartiisa. az Onkormdnyzat
6rdekeit serto hatarozatok bir6stigi megtiimadiisa a jogszabAlynak megfeleloen,

Gd djdkoztatds k6r6se a t6rsashdzak k6z<is kdpviseloit6l a tervezett feltjitisi munkrilatokrol.
illetve mds, vrtrhat6an c6lbefizetdst igdnyl<i egydb kdrtilmdnyekr<il.

(hh) 
'it, 

jarda, kerdkp6nit karbantartiisa, krityrizris saj6t dszlelds ds rirtellenor bejelentese alapj6n,

(ii) az utak, jardrik, kerdkparutak rendeltet6sszerii haszniilat6t akadrilyoz6, illetve 6letveszdlyt
jelent<i helyzetek (kivdve zoldkarbantartris) elhdritrisa, sztiksdg esetdn az 0nkormdnyzat
6s/vagy az erintett kdzmri szo196ltat6 6ftesit6se,

(j) a kdzlekeddsbiztonsdgot veszdlyezteto helyzet vagy tevdkenysdg 6szlel6se esetdn az

0nkorm6nyzat drtesitdse,

(kk) a kdztertiteti parko16k, kerdkprirutak 6s jrirdrik burkolati jeleinek fetujitrisa, sziiksdg eset6n
rij jelzdssel val6 elliitdsa,

(l1) utcan6vtribl6k kihelyezdse, p6tliisa, javitrisa,

(r'rm) forgalomkorl6tozott z6n6k kialakit6sa, balesetvesz6lyes forgalomcsillapit6 klisz6bdk
atdpitese,

(nn) hat6srigi kiitelezds alapj6n indult tigyekben a kdztertileti dpitmdnyek bont6sa,

(or.r) diszkivil69itiis kihelyez6se, tizemeltetdse,

(pp) balesetvesz6lyes k6zteri.ileti ldpcsok 6s korl6tok jav(t6sa,

(qcf a krizleked6s cdljrira szolgiil6 burkolatlan teriileteken a talaj stabiliz6kisa,

(rt) szikkaszt6 rirkok karbantart6sa (kivdve a zdldkarbanta(6si munkdkat),

(.$ parkol6k szennyvizelotisait6 berendezdseinek iizemeltet6se,

G0 a belso, burkolt krizleked<i utak karbantartiisa saj6t 6szlel6s 6s bejelent6s atapjrin,

(uu) a belso, burkolt kdzleked6 utakkal kapcsolatban felmeriilo rendkiviili, 6let- 6s
balesetvesz6ly eset6n a k6zvetlen veszdly elhriritiisa, sziikseg eseten egyeaetds az
0nkormiin;rzattal,

(t'r') a pincek. ftldalatti tiregek rillapotiinak fblyamatos figyelemmel kis6r6se, a haszniilatot
akadrilyoz6 vagy dletvesz6lyt jelento helyzet dszleldse, illetve brirmely rendkfvtili
esem6ny bek6vetkez6se eset6n a kdzvetlen vesz6ly elharitrisa, dletvesz6lyes helyzet
eset6n az 6nkormAnyzat 6rtesitdse,
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(u,.w) k<izremukddik a portlbli6ban szerepl6 ingatlanok leltiirozisi 6s leltdrellenorzest

feladatainak elv6gzds6ben,

(xx) a Kdzszolgriltat6 tiltal az Onkormdnyzat nev6ben kirillitott szrirnldk Nemzeti Ad6- 6s

V6mhivatal fel6 tdrt6no, jogszabdlyban meghat6rozott adatszol96ltatiisa.

6.6.3. Az 6ves kdzszolg6ltatiisi szerzodds l. melldklete (Kdzszolgiiltat6 dltal kezelt ingatlanok)

hatdrozza meg a Kdzszolgaltat6nak a kdzszolgaltatrisi kdtelezettsege teljesit6se sor6n a
Szerzod6s 6.6.1. pontjdban r6szletezett ingatlancsoportokkal kapcsolatos ingatlankezel6si
feladatokat ds rendeli hozzA az ingatlanokat.

6.6.4. Felhalmoz6s

6.6.4.1. A Kdzszolgiiltat6 a Szerz6d6s keret6ben l6tja el a felhalmoz6si feladatokkal
kapcsolatos Iebonyolitrisi tev6kenys6geket. A felhalmozrisi feladatok kiil<inb6zos6ge.
egyedisdge miatt, a felhalmozisi feladatok elv6gzds6nek folyamatiit nem lehet egys6gesen
kezelni. A Szerzrid6s 6.6.4.2. pontja azon feladatokat lartalmazza, amelyek egy felhalmozrisi
feladat elvdgzds6vel kapcsolatban felmertilhetnek.

6.6.4.2. A K6zszolgriltat6 a felhalmozasi feladatait az al6bbiakban meghaterozottak szerint
kitja el:

(a) el6k6szitds

(i) fejlesa6si tanulmAny, rillapotfelmdrds. tanulm6nyterv k6szit6se a felhalmoz6si
feladatok es cdlok megalapozasiira.

(ii) ktizremrikdd6s az 0nkorm6n yzat kdzlptilit fej leszt6si terve 6sszeallitesAban,

(b) tervezds

(i) a tervez6si feladat meghatiirozdsa,

(ii) a kilzremiikcido kivrilasztiisa,

(iii) tanulm6nyterv. el6terv k6szit6se,

(iv) a tanulmanyterv, el6terv alapjdn egyeaetds az Onkorm6nyzattal, a tervezdsi feladat
vdglegesftdse,

(v) engedelyez6si tervdokumentiici6 kdszitdse, engeddlyeztetds.

(vi) kiviteli lervdokumentiici6 k6szit6se - ami meglelelo dokumentum a kivitelezds
k6zremrik6d6je kivdlasarisdhoz is,

(c) kivitelez6s

(i) a kdzremiikdd6 kiv6laszt6sa,

(ii) a mtiszaki ellenori (szak6gi is) feladatok elkitisa,

(iii) tervez6i mrivezetds biaositrisa,

(iv) mriszaki iitadiis-dtvdteli elj 6riis lefolytatiisa, birtokba adiis,

(v) a teljesitdsigazol6shoz sziiks6ges dokumentumok megl6tdnek feltilvizsg6lata.

(vi) teljesf tdsigazol6s ki6llitdsa,

(d) iizembe helyez6si okmrinyok ki6tlitiisa az iizembe helyez6s negyeddvdben,

(e) ut6gondozds,
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(i) aj6t6ll6s kdrdbe tartoz6 hibrik jegyz<ikdnyvezdse, kijavittatiisa, a kijavit6s ellenrirzdse,
a j6tAll6si idoszak eltelte ut6Ln a j6trilkisi biztositdk elsziimokisa,

(ii) a szavatossrlg kcirdbe tartoz6 hibrik jegyz<ik<inyvezdse, kiiavittatdsa, a kijavitds
ellen6rzdse.

6.7. Vagyongazdrilkodris

6.7.1. Lak6s 6s nem lakiis cdljdra szolgril6 saj6t ds krizds ingatlan

(a) Javaslattdtel a saj6t, illetve kcizds ingatlan hasznositasara,

(b) az Onkorm6nyzat dcint6se alapjin az ingatlanok tArsashitzzA alakit6sa (a trirsashrizi alapit6
okirat 6s a kapcsol6d6 dokumentdci6 elk6szit6se, ingatlan-nyilviintart6si bej egyeztetdse),

(c) az Onkorm6nyzat ingatlandrtdkesit6se, ingatlanvrisrfuliisa vagy p6nzbeli teritds ellen6ben
tcirt6nS b6rleti jog megvrlltrisa eset6n forgalmi drtdkbecsl6s kdszitdse,

(d) az ingatlanok prilyrizati [ton tortdn6 drtdkesit6s6nek elokdszit6se 6s lebonyolitrisa a

jogszabrilyok rendelkez6sei szerint.

(e) az drtdkesit eshez az ingatlan adiisvdteti szerzciddsdnek megkotese. az Onkormdnyzat
nev6ben ds helyett a szdmlakibocsritrisi szolgiihatris elvdgz6se, ingatlan-nyilvrintart6si
bejegyeztet6se, a vdtel6r beszed6se, a vdteliirtartozAssal 6s h6traldkkeze[6ssel, valamint a

vdgrehajtrisi elj6rrissal kapcsolatos feladatok elliitrisa, idednve az Onkormdnyzat
jelzilogjogosultk6nt tdrt6no ig6nydrv6nyesitdsdt a v6grehajt6si eljdriisban,

(t) a vdgtdrlesadssel tehermentessd vril6 ingatlan eset6ben a jelzrilogjog, elidegenitdsi ds

terhel6si tilalom, valamint elov6s6rl6si jog tdrl6s6veI kapcsolatos cinkormiinyzati
jognyilatkozatok el<jkdszit6se, esetenkent al6irdsa, az elkdsztilt jognyilatkozat tigyfdl
16sz6re tdrtdno 6tadrisa, esetenkdnt ltildhivatali eljrir6s Iebonyolit6sa.

6.7.2. T6rsashrizban l6v6 lak6s ds hetyis6g

(a) Javaslatt6tel a lakrisok ds helyis6gek hasznositisdra,

(b) sztiksdg szerint kdzremiik<id6s a tiirsashiiz alapil6 okirata m6dositiisdban,

(c) az Onkorm6nyzat ingatlan6rtdkesitdse, ingatlanviivirliisa vagy p6nzbeli t6ritds ellen6ben
tdrt6no bdrleti jog megvriltrisa esetdn forgalmi drtdkbecslds kdszft6se,

(d) az ingatlanok prilyazati fton tdrt6n6 6rt6kesit6s6nek el6kdszit6se 6s lebonyolit6sa a
jogszabdlyok rendelkezesei szerint.

(e) az 6rt6kesitdshez az ingatlan adiisv6teli szerzod6s6nek megkdtdse. az OnJcormiinyzat
nevdben 6s helyett a szamlakibocsiitrisi szolgriltatris elv6gz6se, ingatlan-nyilvdntartilsi
bejegyeztetdse, a v6teLir beszed6se, a v6teliirtartozissal 6s hritral6kkezel6ssel, valamint a
vegrehajtiisi eljiir6ssal kapcsolatos f'eladatok elkitasa, ideerrve az Onkormdnyzat
jelz6logjogosultkdnt tdrtdn6 ig6nydrvdnyesit6s6t a v6grehajtiisi elj6rrisban,

(f) a vegtdrlesztdssel tehermentessd vril6 lakiis vagy helyisdg esetdben a jelzrilogjog,
elidegenitdsi 6s terheli tilalom, valamint el<iviisdrl6si jog trirldsdvel kapcsolatos
dnkormiinyzati jognyilatkozatok elok6szit6se, esetenkdnt al6iriisa, az elk6sztilt
jognyilatkozat tigyf6l rdszdre t6rt6no eadasa. esetenkent ftjldhivatali elj6r6s lebonyolit6sa.

6.7.3. Be6pitetlen 6s korliitozottan hasznosithat6 bedpirert telek

(a) Javaslattdtel a telkek hasznositds6ra,

(b) az Onkormrinyzat ingatlandrt6kesit6se, ingatlanv6sdrliisa vagy pdnzbeli tdrit6s ellen6ben
tdrt6no bdrleti jog megvriltdsa eserdn forgalmi 6rt6kbecsl6s kdszitdse.
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6.8. Fizet6parkol5s

(a) A v6rakoztisi rivezetben telepitett jegykiad6 automatik mtikciddsdnek biztositiisa. mriszaki
iillapotiinak iolyamatos ellen6rzdse, karbantartesa. javaslatt6tel a jegykiad6 automatdk
cserij6re.

(b) iigyf6lszol96lati iroda biztosit6sa. az iigyf6tszol96lati tevdkenysdg ell6tiisa az iigylelekkel,
panaszosokkal val6 k<izvetlen kapcsolattartds 6rdek6ben,

(c) a tev6kenysdg elliitiisiival kapcsolatos szerzodds megkdt6se, a sztiks6g szerinti m6dosit6sa.
nyilvrintart6sa, teljesit6sigazoliis. a fizetdsi kcitelezettsdgek teljesitdse. a probl6miis szdmliik
reklamiici6ja. egyeztetdse, egytittmiik6des a k6zremiikddovel,

(d) az iigyfelek, a panaszosok bejelentdseinek, illetve egydb bejelent6sek kivizsgiil6sa, a

sztiksdg szerinti intdzked6sek megt6tele,

(e) a jogszabdlyban tdrtdnt felhatalmaziis alapj6n, a viirakoziisi hozziijdruklsok (a v6rakozrisi
hozz616rul6s egy zatl informatikai rendszerben elektronikus titon nyilvrintarton

.iogosults6g) kiadrisrival. visszavon6sdval 6s a jogosults6gi feltdtelek ellenorz6s6vel
kapcsolatos adminisztrativ 6s nyilv6ntartdsi feladatok ell6tasa,

(t) a v6rakoziisi hozz6jiiruliisokr6l naprak6sz nyilv6ntart6s vezet6se 6s az ervdnyess6gi
feltdtelek fenniilkisrinak folyamatos ellenrjrzdse,

(g) a fizetoparkoliissal kapcsolatos dijak beszeddse. az igyfel kdrds6re sz6Lrnla kirillit6sa,

(h) a iegykiad6 automatiik pdnzkazettiii cserdjdnek. beszrillit6srinak, [ritdsdnek, a
pdnzkazett6kban talilhat6 bevdtel megsz6mol6sa ds p6nzintdzetbe tcirt6no elszillitdsa.

(i) az iigyf6lszolgiilat p6nztiir6ban jelentkezci bevetel megsziimol6sa 6s pdnzint6zetbe tcirt6no
elszrillit6sa,

O a viirakoziisi cjvezetben a k<iztiti viirakoz6helyen ajogszabiilyban meghat6rozott dijfizetesi
felt6telek teljesitdsdnek ellenorz6se ds a dijfizetds ndlkiil v6rakoz6 .lrimrii
iizembentart6jrival szemben p6tdij kiszabasa.

(k) a lizet6si kotelezettsdgdt nem teljesit6 l'elsz6lit6sa, a meg nem hzetett viirakoziisi dil ds

p6tdt beszeddse a jogszabrilyok adta Iehet6sdgek ig6nybevdtel6vel, ideertve a kdzjegyzo
elott lefolytatand6 hzetdsi meghagyrisos elj rirrist (FMH), a vdgrehajtrisi eljrir6st. sziiks6g
esetdn peres eljrir6s lefolytatds6t megbizott ki.ils<is iigyv6di iroda bevondsiival,

tl.1 a jogszabdlyban eloirt. az Onkormiinyzat (beszAmolo. t6jdkoaat6. javaslattetel). valamint
a ktilcinbcizo hat6s6gok, partnerek 6ltal kdrt adatszol96ltatasi kdtelezetts6gek teljesit6se.

7. Az 6ves ktizszolgdltatdsi szerz6d6s

7.1 . Az dves k6zszolgriltat6si szerzodds megk6tdse

7.1.1. A Kdzszolgiiltat6 kdteles minden 6vben legkdsobb november 15. napj6ig a kdvetkezo
6vre vonatkoz6 tervezett kompenzrici6 igdnnyel egytitt - az Onkormdrnyzatnak a kovetkezo
naptari dvre vonatkoz6 dves kdzszol96ltatrisi szerzodds tervezetdt iitadni.

7 .l .2. A Felek k<jtelesek minden dvben legkdsobb december 31 . napj6ig a kdvetkezo 6vre
vonatkoz6 dves kcizszol96ltatAsi szerzod6st rnegkdtni.

7.1.3. Az 6ves kdzszolgiiltatesi szerzod6s megkotds6nek k6sedelme eset6n, annak
megkdt6sdig a K<izszolgriltat6 a kdzszolgiitatitsi kdtelezetts6get az elozo 6vre vonatkoz6 6ves

kcizszolgriltatisi szerz6d6sben foglaltak alapjdn k6teles tel.jesiteni.
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7 .2. Az eves kcizszolg6ltatiisi szerz6des tartalma

7.2.1. A Felek az 6ves kdzszolgriltatiisi szerz6ddsben dsszhangban a Szerz6ddssel - legal6bb
a kdvetkez6ket kdtelesek rdgzfteni:

(a) a k<izszolgdltatdsi tevdkenysdg v6gzdse kapcsrin az ingatlanok t6teles listrija ds az
ingatlanokkal kapcsolatban elvdgzend<i feladatok (az dves kdzszolgiiltatdsi szerz<id6s l.
melldklete),

(b) a kormrinyzati funkci6k6dok,

(c) a kompenz6ci6 szdmitiisa (az Eves Kdzszolgriltatdsi Szerzod6s 2. mell6klete),

(d) az eloir{nyzott kompenziici6 mdrtdke,

(e) az eloir 6ny zott kompenzici6 ki fi zetdsdnek iitemezdse,

(t) az Onkormanyzat k6ltsdgvet6sdben j6vrihagyott ds a Szerzodds 6.6.4. pontj6ban
(Felhalmozris) rdszletezett feladatok (az dves k6zszolgriltat6si szerz6d6s 3. melldklete),

(g) a felelossdgbiztositAs fedezeti m6rt6ke,

(h) vagyonbiaositds.

7 .2.2. A, Felek az dves kdzszolg6ltatrisi szerzod6sben a fentieken trirlmenoen egy6b kdrd6sekr6[
is megrillapodhatnak.

7 .3. Az eves kdzszolg6ltat6si szerz6dds m6dositrisa

7 .3.1. Az dves k6zszolg6ltat6si szerz6ddst m6dositani kell, ha:

(a) a Kdzszolg6ltat6 az 6ves kcizszolgAltat6si szerz6dds hat6lya alatt a kompenzici6t erinto
toviibbi a k6zszolgrlltattlsi kdtelezettsdggel dsszeftigg6 feladatot kap (az eloiriinyzott
kompenzici6 6sszegdnek vriltozasa),

(b) a Kdzszolgiitato az eves kdzszolgriltatdsi szerzodds hat6lya alatt a kompenzeci6t nem

drinto, de a Szerz6dds 6.6.4. pontjriban (Felhalmozis) rdszletezett felhalmozisi feladatot
kap (az 6ves k<izszolgiiltatiisi szerzodds 3. mell6klete valtoziisa), valamint

(c) az Onkormrinyzat dves k6ltsdgvetds6ben meghat6rozott, a kdzszolgrittatdsi tevdkenysdg
bevdtelei nem folynak be [a Kdzszolgriltat6 nem lehet alulfinanszirozott ellent6telezds
(tamogates) viiltoz6sal.

8, A kompenzfci6

8.1 . A kompenzici6 sziimitris6nak dltakinos kcivetelmdnyei

8.1.1. A K<izszolg6ltat6 a k<izszolgiiltat6si kdtelezettsdg teljesitdse (a kozszolgiiltatrisi
tev6kenysdg v6gzdse) fedezetek6nt kompenzdci6ra jogosult, illetve az OnkormrlLnyzat a
kompenz6ci6 teljesit6s6re k6teles. A kompenz6ci6 teljesitdse a kdzszotg6ltatiisi tev6kenys6g
bevdtel6nek pdnzeszkdzi\adisilal 6s az ellentdtelezds formiij6ban nytjtott Allami trimogatassal
val6sul meg.

8.1.2. A Kdzszolgriltat6nak a kompenziici6 szdmitdsenak alapjdt kdpezo param6tereket el6re
6s 6tlathat6 m6don kell meghatiirozni. A kompenzaci6 mdrtdke nem haladhatja meg a
kdzszolgriltatrisi kiitelezetts6g teljesit6sdvel kapcsolatban felmertilt kdlts6gek fedez6s6hez
sztiksdges mdrt6ket, bele6rtve az dsszer( nyeresdget is.

8.1.3. A k<izszolgAltatrisi tevdkenysdgr6l a kdzszolgriltat6 olyan elktildnitett elszamoliist
kdteles vezetni, amelybol a Hatirozat 5. cikk6ben meghaterozott k6vetelmdnyek val6
megl'elel6s ellenorizhet6.
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8.1.4. A Kcizszolgiltat6 a kdzszolgiiltattis kdrdn beliil ds kivill is vegez tev6kenysdgeket, ezert

a Hatarozat 5. cikk6nek (9) bekezdese drtelm6ben a kcizszolg6ltat6s kdlts6geit ds bevdteleit a

t6bbi szol96ltatris6t6l elkiiltjnitve kell kimutatnia. A kdzszolg6ltatrison kivul es6 tev6kenys6gek

k6lts6gei magukban foglalj6k az dsszes kozvetlen ktiltsdget. a kdzds k<ilts6gek ardnyos rdszdt

ds a megfelelo tokemegtdriildst. E kcilts6gekre nem adhat6 ellent6telez6s.

8.1 .5. Az elszrimolis soriin 6rv6nyesiteni kell a Szerz5d6sben meghatdrozott jogi normrik
mellett, azok s6relme n6lkiil az dtl6that6s6g (..transzparencia") elv6t.

8.1 .6. A Kompenz6ci6 szamitrisiinril figyelembe vehet<i kdltsdgek

(a) A kompenz6ci6 szrimitds6nril azon indokolt kdlts6geket lehet figyelembe venni, amelyek a

kdzszol96ltatrisi kcitelezettsdg teljesitese drdekdben a k<izszolgriltat6n6l meriilnek fel.
toviibbii a sziimviteli ds egydb nyilvantartrisokban r<igzitesre kertiltek,

(b) a kdltsdgek elsz6rnoldsiinak a sziimvitelrol sz6l6 tdrv6ny 6s a k<izszolgiiltat6 sz6mviteli
politik6jdnak kell megfelelnie, figyelemmel a korm6nyzati funkci6k6dokra ds az
Onkormiinyzatra vonatkoz6 szrimviteli eloir6soka.

8.1.7. A hat6konys6gi kdvetelmdnyek drvenyestil6se

A miikddisi forrrisokkal va[6 hatdkony gazdiilkodrist a kompenz6ci6nak a Szerzoddsben
meghatiirozott szAmitAsa a kovetkez<i alapelvek drv6nyesit6s6n keresztiil biztositja:

(a) a K<izszolgiiltat6 fblyamatosan t6rja fel az ingatlanok hasznosft6si lehetosdgeit, valanrint
az ingatlanok kezel6se hat6konysdgrit javit6 techno169iai lehet<is6geket, lelt6teleket,

(b) az iizemm6ret kialakitiisiit a Krizszolg6ltat6 a jogszab6lyok rendelkez6seinek 6s a

mindenkor megrendelt feladatok m6rt6k6nek figyelembev6teldvel a j6 szakmai
gyakorlattal dsszhangban vdgzi.

8.1 .8. A teljess6g 6s kdltsdgalaptsrig elv6nek megval6sul6sa

A kompenz6ci6 megdllapitiisa sor6n a teljess6g ds k6ltsdgalapirsiig elve a kdvetkezo
alaptdteleken kereszttil val6sul meg:

(a) a kompenziici6 alapjdt a kriltsdgvisel6 szintjdn megjeleno, a kdzszolgiiltatasi k6telezetts6g
ellritris6b6l szArmazo informrici6k k6pezik, melyek zzirt rendszert alkotnak a szimviteli
nyilviintartiison beltil, igy elktilcinftetten jelennek a kcizszolgiiltatrisi tev6kenysdggel
kapcsolatban felmertilt kcizvetlen es kdzvetett k6ttsdgek,

(b) a ktilts6ggyrijtdsi modetl biztosida. hogy a kompenzrici6 szrimft6srinak alapiriul szolgril6
tevdkenysdgcsoportonk6nti kdltsdgviselok teljes kdrtien tartalmazzirk a kcizszolgriltatrisi
tevdkenysdg kdltsdgeit,

(c) a tevdkenys6gcsoportokon a kdzvetlen kdltsdgek k6ltsdgnemenkdnti bontasban keriilnek
kimutatiisra-

(d) a k<izszolgriltatrisi tevekenysdghez rendelt, a sz6mviteli politikiban meghatiirozottak
szerint felosztott kdzvetett ktiltsdgeket is tartalmaz6 tev6kenys6gcsoportokon kimutatott
krilts6gek risszess6ge adja meg a kdzszolgiiltatrisi tev6kenys6g teljes 6ves k<ilts6g6t
krilts6gnemek bontesban.

8.1.9. A kdzszolg6ltatrisi tev6kenys6g k6lts6geinek 6s az egy6b tev6kenys6gek k6lts6geinek
szdtviilaszt6sa

(a) A kdzszolgriltatrisi Tevdkenys6g kdlts6geinek meg6llapitdsiihoz sziiks6ges az egy6b
tev6kenys6gek kciltsdgeinek levdlasztrisa a kdzszol96ltatrisi tevdkenys6gek kdlts6gei16l,
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(b) az egy6b tevdkenys6gekh ez lartozo k<izvetlen ds k<jzvetett kdlts6geket, illetve bev6teleket
a ktizszolgiiltat6 sziimviteli rendszerdben - dsszhangban a kdzszolg6ltat6 sziimviteli
politikrijriban meghatdrozottakkal - tdkdletesen elktil<initetten (kiil6n kcittsdgvisel6kdn)
kell kimutatni, 6s nem vehet6 figyelembe a kompenz6ci6 szemitesakor,

(c) iisszhangban a Kdzszolg6ltat6 szrfunviteli potitikrij6vat, az egyeb tevdkenys6gekre is meg
kell hat6rozni a - hatrilyos dnkdltsdgszimitrisi szabAlyzat szerint rrij uk oszthat6 k<izvetett
krilts6geket, amelyeket a kompenzdci6 sziimitiisakor nem lehet figyelembe venni.

8.2. A kompenz6ci6 szdmit6siinak rendszere

8.2.1. Az dves kcizszolgiiltatdsi tevdkenysdg meghat6rozS,sa

A K<izszolgiittat6 a szakmai javaslatai ds az Onkormanyzat igdnyeinek felmdrdse alapj6n

tissze6ltftja a k<ivetkez6 6vre vonatkoz6 k6zszolg6ltatiisi tev6kenyseg vdgz6se kapcsdn a

kezel6sben l6v<i ingatlanok tdteles list6jrit 6s az ingatlanokkal kapcsolatban elvdgzendo

feladatokat.

8.2.2. A, Kompenz6ci6 szimitds kalkuldci6s egys6gei

(a) Ingatlankezel6s

(i) Iak6s 6s nem lakiis c6ljrira szolgdl6 ingatlan,

(ii) ftlldtertilet,

(iii) neveldsi-, oktatrisi, sport, szocirilis 6s egdszs6gtigyi elLitrls cdljrira szolgril6 ingatlan,

(iv) briny6szati m6dszerrel kialakitott pince, ltildalatti iireg,

(v) nem hasznosithat6 ingatlan,

(vi) felhalmozris lebonyolitiisa,

(b) vagyongazdrilkodds,

(c) fizet6parkol6s,

(d) kozvetett tev6kenys6g.

A Kompenziici6 szdmit6sa (a Szerz6dds 1. mell6klete) tAblinatban a Kdzszolgriltat6 a

tevdkenysegei teljessdgdnek bemutatasa miatt, informativ jelleggel szerepelteti az egydb
tevdkenys6gei szimadatait.

8.2.3. A kdlts6gelsziimolds m6dszere

(a) A Kcizszolgdltat6 a hatrilyos cinkdltsdgszdmitrisi szabiilyzatrinak megfeleloen a kolts6gek
kdnyveldsc elsodlegesen kdltsdgnemenkdnt tdrtdnik. melyet a krilts6ghely,
kciltsdgviselonk6nti gyiijtes kdvet,

(b) az dnkdltsegszamids a Szerz<id6s 8.2.2. pontjriban (a kompenz6ci6 sziimit6s kalkukici6s
egys6gei) meghatiirozott kalkul6ci6s egysegekre (tev6kenys6gcsoportok) bontva k6sziil,

(c) a kompenz6ci6 meghatriroz:isa tiirsas6gi szintii kdlts6gtervez6sen alapul, amely kciveti a

sziimviteli informrici6s rendszer ds tervez6si rendszer elsz6moliisait.

(d) a Kozszolgriltat6 :iltal vdgzett tevdkenys6gek v6gz6s6vel kapcsolatban felmeriilt
k6zvetleniil elszrimolhat6 rinkrllts6g elemek (kdzvetlen anyag k6ltsdg, kdzvetlen
igdnybevett szolgiiltatrisok, k<izvetlen egy6b szolgriltatdsok) az egyes kalkuliicios
egys6gekhez a felmer0lds helye alapj6n, a kozvetlen hozz6rendel6s elve alapjrin keriilnek
elsz6mol6sra,
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(e) a kdzszolgdltatiisi tev6kenysdg v6gz6sdvel kapcsolatban felmertilt kdzvetlen b6rk6lts6gnek

6s a kdzvetlen bdrk<iltsdg .j6ruldkainak az egyes katkul6ci6s egys6gekhez tdrtdno

hozz6rendel6se a konkrdt tev6kenys6gek szintjdn kalkuldlt munkaido szi.iks6glet alapjrin

tdrt6nik.

(1) a k6zszolgriltatdsi tev6kenys6g vdgzdsdvel kapcsolatban felmertilt kdzvetett kdltsegek
(kilkindsen a menedzsment, a szimvitel, a pdnziigy, ajog, a szervezds 6s az informatika) a

tev6kenys6gek szintj6n kalkul6lt munkaido sziiks6glet alapjiin kertilnek megosaAsra.

(g) a kdltsegek tartalm6nak meg kell i'elelnie a Kcizszolgdltat6nak az dves besziimol6ja alapjdul
szolg:il6 szrimviteli kimutatiisoknak. az 6ves iizleti terv adatainak, tovribbri az egyes
kciltsegek tartalmdt a szamviteli tdrveny alapi.in a K6zszolgriltat6 sz6mviteli politikdjdban.
szdmlarendj6ben definiriLlt elsz6moliis szerint kell meghat5rozni, hogy igy biztosithat6
legyen az dves dijkalkukici6 6s a t6rgy6vre sz6l6 iizleti terv, valamint a t6rgy6vet kciveto
dves besziimol6 adatainak dsszevetdse, a kompenzrici6 fblhasznrikis:inak 6rtdkelese. az
egydb tevdkenysdg elkiil6nit6se 6s a keresztfinanszirozds tilalmdnak e[]enorzdse,

(h) az egydb bevdtelek, r6fordit6sok es a pdnzi.igyi bevdtelek, rrifordit6sok a tevdkenysdgek
koz6tt a felmertiles jellege alapjdn egyedileg kertil megosztiisra,

(i) az ipartizdsi ad6. az innov5ci6s jriruldk, a befektetett eszk<izdk 6(dkesit6s6nek eredmdnye
a tevdkenys6gek szintjdn kalkul6lt munkaido sziiks6glet alapj6n keriil megoszresra.

O a tervcn feltili drtdkcsokken6s pedig ahhoz a tevdkenys6ghez keriilnek hozz6rendelesre,
amelyik tevekenysdggel kapcsolatban felmeriilnek.

8.3. A keresztfi nansziroziis tilalma

8.3.1. A Krizszolgiiltat6 a kompenz6ci6t kizar6lag a kcizszolgdltat6si tevdkenys6g ktiltsdgdnek
finansziroziisiira 6s az Onkorm6nyzat altal a Kdzszolgriltat6 iizleti terv6ben j6vrihagyott
fejleszt6sek finansziroz6s6ra, valamint az dsszerfi nyeresdg megkdpzds6re jogosult 6s kdteles
lelhasznrilni.

8.3.2. A nem a k<izszolgriltatrisi tevdkenysdg kciltsdg6nek es az 0nkormdnyzat eltal a
K6zszolgriltat6 tizleti tervdben j6viihagyott fejlesztdsek finansziroziis6ra. valamint az 6sszeru
nyeresdg megk6pz6sdre felhaszndlt - az Onkormdnyzat k<iltsdgvetdse terh6re - kiflzetett
kompenziici6 tekintetdben a K6zszolgr{ltat6t visszafizet6si kdtelezettsdg terheli (olyan
mdrt6kig, amilyen mdrtdkben az Onkormdnyzat kdltsdgvetdse terhdre kifizetett kompenzdci6
nem a kcizszolgiiltatiisi tev6kenysdg kciltsdgdnek ds az 6nkorm6nyzat iLltal a kdzszolgiiltat6
tizleti terv6ben j6vdhagyott lejlesztdsek finansziroz6s6ra, valamint az dsszerrl nyeres6g
megkdpz6s6re kertilt felhasznrikisra).

8.4. Az eloininyzott kompenzAci6 meghatrirozrisa

8.4.1 . A Kdzszolgiiltat6 kcjteles minden 6vben legkdsobb november 
,I5. 

napjriig - a kdvetkezo
6vre vonatkoz6 6ves kdzszolgaltat6si szerzodds tervezetdvel egyiitt - az Onkormdnyzatnak
ritadni a kdvetkezo naptdri dvre vonatkoz6 elozetes tizleti terve alap.l6n, a Szerzodds 1.

mell6kletdben (A kompenz6ci6 sz6mitdsa) foglaltak szerint a k<ivetkezo naptiiri 6vre vonatkozo
kompenzrici6 igdnyet.

8.4.2. A t6rgydvre tervezett kdltsdgek kalkul6ci6ja a b6zis6vben v6rhat6 (l-IX. h6nap tdny ds

X-XII. h6nap vrirhat6) kciltsigek alapulvdtel6vel. a k<iltsdgekre jellemz6. prognosztiziilt
inflrici6s, a targydvben meghatarozott mennyisdgek. szol96ltat6si szint, gazdrilkodrisi feltetel ds

miikdd€si v6ltoz6sok fi gyelembev6teldvel 6vente t6rt6nik.

8.4.3. Az Onkorm6nyzat jogosult a Kdzszolg:iltatir riltal benyirjtott kompenziici6t ellenorizni
ds arr6l egyeaet6seket kezdenrdrryezni.
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8.4.4. A Felek riltal k6lcsd,ndsen elfbgadott kompenziici6 alapjin az dnkormiinyzat
kriltsdgvet6s6ben rdgziti az el<iininyzott kompenziici6 m6rt6kdt.

8.5. A kompenzici6s szrimitiisa

8.5.1. A kompenziici6 m6rtdk6t a Szerz6dds 1. mell6klet6ben (A kompenz6ci6 szamitesa)

fo glaltak szerint forintban kell meghatriromi.

8.5.2. A kompenz6ci6t kdzszolgiiltat6si tev6kenys6genkdnt az akibbi f<i dsszeftigg6s szerint
kell szdmitani:

+ kdzszolgAltatiisi tevdkenys6g k6lts6ge

+ kcizszolgdltat6 kdzszolgiiltatdsi tevdkenysdggel 6sszeffiggo beruhiiziisai

+ egy6b bev6telek, r6forditrlsok egyenlege

+ pdnziigyi bevdtelek, r6forditiisok egyenlege

- egy6b tev6kenys6g nyeres6gdnek az 6sszerti nyeresdg ariinyiit meghalad6 rdsze

+ dsszerii nyers6g

= kompenz.ici6

8.5.3. Az dsszerii nyeres6g meghatdroz6sa

(a) Az 6sszeni nyeres6g adott 6vi m6rt6kdnek meghatiiroziisa az 6ves kdzszolgAltatAsi

szerztiddsben t6rtdnik.

(b) az 6sszerri nyeresdg mdrt6kdt irgy kell meghatiirozni. hogy az 6sszerti nyeres6get is
tartalmaz6 kifizetett kompenz6ci6 figyelembe vdtel6vel a Kdzszolg6ltat6 kdltsdgalapon
vetitett, a k<izszolgiiltatiisi tev€kenysdgre jut6 t6kemegtdriil6si rritrija (az elkiil6nitett,
kozszolgdltatrisi tevekenysdg ad6ziis elotti eredmdnye/kcizszolgiiltat6si tev6kenysdgre j ut6,
kdltsdgalapon vetftett sajiit toke) nem haladhatja meg az Eur6pai Bizottsrig 6ltal az riltaliinos
gazdasiigi drdekri szolgdltatiisokkal kapcsolatban kdzzdtett. a 6rgy6v janurir l. napj6n
6rvdnyes relevdns swap kamatl6b I 00 b6zisponttal novelt mdrtdkevel szrlmitott <isszegdt,

(c) az EUMSZ 107. cikke ( I ) bekezd6sdnek hauilya alii tartoz6 dllami trimogat6sb6l. a

de minimisbol 6s az Altmark-feltdteleknek megfelelo ellent6telezdsb<il megval6sult
beruh:izris drt6kcsrikkendse k<itts6gkdnt nem sz6molhat6 el,

(d) az egydb tevdkenysdg nyeres6g6bol kell finanszirozni a saj rit vagyonkezelds
hasznositdsdhoz kapcsol6d6 amortizici6t meghalad6 feltjft6st, fejleszt6st, esetleges
hitelt6rleszt6st.

8.6. Az eloirrinyzott kompenzAci6 teljesit6se

8.6.1. Az Onkorm6nyzat kdlts6gvetdse terhdre a kifizetendo trirgy6vi eloiriinyzott
kompenzdci6 6sszegdb5l az ellentdtelezds az 6ves kdzszolgriltatrisi szerz<iddsben rdgzitett
iitemezds szerint, havonta a tArgyh6 5. napjriig forintban kertil ritutal6sra a K6zszolg6ltat6 OTP
Barrk Nyrt.-ndl vezetett 1 1784009- 22225201 szrimir bankszrimkij rira.

8.6.2. Az onkormiinyzat OTP Bank Nyrt.-n6l vezetett I1784009-1551000-i0740006 szdmt
lakdsgazddlkod6si es I1784009-1551000-l1020002 sz.imri parkoliisi szrimLijrira betbtyr
ktizszolgriltat6si tevdkenys6g bev6teleit az 6nkormiinyzat a K<izszolgriltat6 adatszolgriltadsAt
kdvet6 kcinyvelds utan, a kOvetkezo h6nap 20. napj6ig forintban utalja iit a K6zszolgriltat6 OTP
Bank Nyrt.-ndl vezetett I 1784009-22225201 szimf bankszdmliijrira.
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8.7. Az ives elsziimoliis

8.7.1. A Kdzszolg6ltato kdteles a Kdzszolgriltat6 kcinyvvizsg6l6j a dltal elfogadott dves
beszrimol6jinak elk6szit6s6t kciveto harminc (30) napon belil. de legkdsSbb minden naptdri 6v
6prilis 30. napjdig az elozo 6vi kifizetett kompenziici6val elsz6molni. A Kdzszolgiiltat6 a
t6rgy6v december 31. napj6ig igazolt teljesitdseket 6s felmertilt k6ltsdgeket a kdvetkezo dr,,

febru6r 25. napjiiig drvdnyesitheti az Onkormdnvzat fele. Az elsziimol6shoz a K6zszolgiiltat6
k6teles kiszamitani ds az 0nkormrinyzatnak megadni:

(a) az eli5z6 dvre jdr6 kompenziici6 <isszegdt,

(b) a kompenzrici6 6s a kifizetett kompenz6ci6 ktlcinb<izet6t (ha van ilyen).

8.7.2. Az Onkormdnyzat jogosult a Kdzszolg6ltato riltal kdszitett szdmitdsokat ellenorizni es
arrol egyeztetdseket kezdcnrdnyczni.

8.7.3. Az eves elsziimolds alapja a Felek riltal kiilcsdncjsen elfbgadott jogos kompenz.ici6.

8.7.1. A K6zszolgiiltat6 krjteles az 0nkormdnyzatn ak. az elozo dvi kdzszolgriltat6si
tevdkenysdg teljesitds6rol. az elozo evi jogos kompenzrici6, a kdnl'vvizsg6l6 iiltal elfbgadott
eves beszrimol6jdnak elkiszit6s6t ktiveto 30 napon beliil. de legkdsobb minden naptiiri 6v aprilis
30. napjdig. a miikdddsi jelent6s elk6szitdsdvel elszrimolni.

8.7.5. A Szerzodds Hiba! A hivatkoz6si forris nem tal:ilhatr5.. ponlfa (Az 6ves elszamolas)
rendelkezdseinek alkalmaziisiival elsztimoliist kell kdsziteni a Szerzodds megszrindsekor es az
ezen elszdmoliis alapjdn meghatdrozott esetleges alulkompenz6ci6 vagy ttlkompenzici6
dsszeg6t legkdsobb a Szerzcldds megsztindsdttil szAmitotl harminc (30) napon beli.il a fizetdsre
k6telezett Fdl a masik Felnek megt6riteni kdteles.

8.8. A ttlkompenz6ci6 visszat6rit6se

Ha a Kcizszolgriltat6 a Hat6rozat 5. cikkdnek megfelel6en meghatdrozott dsszeget meghalad6
Ellentdtelezdsben (trimogatris) rdszesiil, a Kdzszolgiiltat6nak a tirlkompenz6ci6t az tives
elsz6mol6s elfogad6srit k<iveto harminc (30) napon beliil vissza kell fizetnie.

9. A kompenz6ci6 sz6mitds6n6l figyelembe nem veheto kcizszolgiiltatiisi feladatok

9.1. A Szerzodds 6.6.4. pontjriban (Felhalmozds) rdszletezett felhalmoziisi f'eladatokat -
tekintettel arra. hogy azok az 6nkormiin-vzat kcizszo lgdltatrisi kdtelezetts6ge elkitiis6hoz
kapcsol6d6 ingatlant. illetve egydb ingatlant 6rint a K<izszolgiiltat6 kdteles a Szerzodds
alapjdn. annak keretdben elr egezni.

9.2. A fethalmozrisi feladatok v6grehajtris6nak pdnztigyi i'edezet6t az Onkormanyzat az dves

kdltsdgvetdsdben teljes mdrt6kben biztositja, igy az ellent6telezds (trimogatris) ig6nye nem
meriil fel. ez6rt a felhalmoz6si feladatok kdltsdge nem r6sze a kompenz6ci6nak.

9.3 A Felhalmozdsi feladatok p6nz0gyi lebonyolitrisa

9.3.1. A f'elhalmozrisi f'eladatok elv6gz6se sor6n a K<izszolgriltat6 a k<izbeszerzdsekrol sz6l6
tdrvdnyben meghaterozott eloleg k6r6s6re jogosult. A jogszabrily altal meghatarozottat
meghalad6 m6rtdki.i elolegr6l a KdzszolgriLltat6 nem dLllapodhat meg a KdzremiikcjdSvel. Az
eloleget az Onkormdnyzat a Kcizszolg6ltat6 6s Kcjzremtiktid6 kdzdtt l6trejdtt vallalkozisi
szerzod6s alAiritsirt k6vet6en, a Kdzszolgeltat6 riltal kirillitott elolegbekdro benytjtdsrit kdveto
nyolc (8) munkanapon beliil kciteles a Kcizszolgriltat6 OTP Bank Nyrt.-n6l vezetett 11794008-
20508524 sz6mri banksziiml6jdra 6tutalni. Az el6leg elsziimoliisa az els<i r6szsz6,m[6ban, vagy
a v6gsz6ml6ban t<irtdnik.

9.3.2. A felhalmoziisi feladatok elvdgzdse soriin a Kdzszolg6ltat6 a k<izremtikodovel kcitott
vdllalkozSsi szerzod6sben rogzitett fizet6si feltdteleknek megfeleloen .iogosult
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rdszsz6mla./rdszsziim Lik ds vdgszrimla, vagy sziimla benyrijtdsdra. Az Onlormdnyzat kciteles a
Kcizszolgiiltat6 iiltal ki6ltitott, kdzvetitett szolgAltat{ist ta(almaz6 sziimla 6sszegdt a benyrlitdsrit
k<ivet6 nyolc (8) munkanapon beltil a KdzszolgAlhro OTP Bank Nyrt.-ndl vezetett 11794008-
20508524 szimti banksz6mlejera etutalni. A Kdzszolgiiltat6 6ltal kirillitott szim,la kdtelez6
melldklete a k<izremtikddo 6ltal kidltitott - ds K<izszolgdltat6 dltal befogadott - szdmla
miisolata. ds a K<jzszolgriltat6 riltal, a krizremtikcido rdsz6re kirillitott teljesitdsigazokis misolata.
E melldkletek ndlktil az 0nkormdnyzat a benytjtott sz6mla kifizetds6t megtagadhatja.

10. Kiizremiiktid6 ig6nybev6tele

10. I . A K6zszolgdltat6 jogosult arra, hogy kdzszolgriltatrisi kdtelezettsdge teljesit6se drdek6ben

egy vagy t<ibb kozremrikdd6t vegyen igdnybe, ha eziltal kdzszolg6ltatrisi kdtelezettsdg
teljesit6s6nek hat6konysriga, illetve min6s6ge javul 6s/vagy ktiltsdgei csdkkennek.

10.2. A K<izszolgriltat6 ds a kdzremtik6d6k krizdtti szerz6ddsek rendelkez6sei nem lehetnek

ellentdtesek a Szerzoddsben foglaltakkal.

10.3. A Kcizszolgiiltat6 a kdzremiikddot a jogszab6ly rendelkezesei 6s a belso szabtiyzatai
alapjiiLn kdteles kiv6lasztani.

10.4. A Kdzszolgiiltat6 a k<izremiikddo kivalasztrisiira irrinyul6 kdzbeszerzdsi, illetve
beszerz6si eljrirrisai sor6n amennyiben a k<izbeszerzds, illetve beszerzds eredm6nyekeppen

megkritendo szerz5dis teljesit6se a termdszetes ds dpitett kdrnyezetre 6rtdkelheto hatiissal

rendelkezik - tdrekszik arra. hogy a kivdlasaris t'ettdteleit (p[. alkalmasvig" mtiszaki leiriis,

szerzoddses i'elt6telek) ugy hal|rozza meg, hogy lehet6s6g szerint a kdmyezetvddelmi
szempontokat hangstlyosan figyelembe veszi, hozz6iiirulva ezAltal a kdmyezeti rillapot
j avitiisahozJt'enntart6sAhoz.

10.5. A Kdzszolgrlltat6 a k<izremiikddo teljesites66rt ugy felet, mintha saj iit maga teljesitett
volna.

11. Fl,llenfirz6s

1 I .l . A k<izszolgriltat6 beszdmoldsi k<itelezettsdge

ll.l.l.A K6zszolg6ltat6 kdteles a kdzszolg6llat6si kdtelezetts6g teljesitdsdr6l fel6vente
minden napt6ri 6v szeptember 30. napj6ig a f6l6ves, illetve 6vente - minden naptari 6v 6prilis
30. napjriig - az 6ves elsz6moldssal egyidejtileg az 6ves mukdd6si jelent6sben az

0nkormdnyzatot tAj6koztatni.

11.1.2. Az dves miikdd6si jelent6sben a K6zszolgriltat6 a kompenzici6 elszrimol:is6r6l,
valamint a Szerztidds teljesitdsenek 6s a kdzszolgaltatfsi tev6kenysdg elLit6sAnak
tapasztalatai16l, - szi.mszerii adatokkal alatamasztott - 6sszesito tAjdkoztatast kdteles nyrijtani
az 0nkormdnyzat r6szdre (ktlcinrisen a naturrili6k, az eredm6nyek bemutatiisa, 6rt6kel6s).

I 1.2. Az tinkormifuryzat ellenorzdsi joga

1l .2.1 Az 0nkormrinyzat jogosutt (illetve jogszabiilyban meghatdrozott esetekben koteles) a
K6zszolgriltat6nak a Szerzod6sben vrillalt kotelezetts6gei teljesitds6t sajrit maga vagy szak6rto
bevoniisiival - ellenorizni.

1 I .l . I A Krizszolgriltat6 kdteles az ellenorz6s sor6.n az Onkormrinyzat k6pviseloivel (idedrtve
az Onliormiinyzat riltal megbizott szakdrtoket is) egyiittmtikddni, sz6mukra minden - az
ellenorzds elv6gzes6hez 6szszeriien sziikseges - 6mogat6st megadni (igy k0liin6sen, de nem
kiz6r6lagosan: szimviteli nyilvrintartdsaiba betekint6st engedni, valamint a kdzszolg6ltatiisi
tev6kenys6g6re, illetve egydbkdnt gazd6lkodrisrira vonatkoz6 minden rendelkez6sre dll6 vagy
dsszeni erofeszit6ssel kinyerhet6 adatot 6s informrici6t megadni).
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I I .l .2 A Felek meg6llapodnak abban, hogy a helyszini ellenorz6sre nem kizdr6lag elozetesen

egyeztetelt idopontban kertilhet sor,6s a helyszini ellenorzes az indokolt 6s sziiksdges mdrtdket
meghalad6an nem zavarhatja a kdzszolgiiltatfsi tev6kenys6gnek a K<izszolg6ltatd dltali
ellAtas6t.

l2 El6gedetts6gvizsg6lat, iigyf6l-trij6koztatris

12. I Felmdrds

l2.l.l A Kdzszolg6ltat6 6vente egy alkalommal k6teles felmdmi azt, hogy az tgyfelei milyen
m6rt6kben eldgedettek az tltala. a k6zszolgdltat6si tevdkenysdg kcirdben nyrijtott
szolgriltatiisokkal. A felm6r6st az Eves Kozszolgriltatdsi Szerzod6sben meghat6rozott m6don
kell elv6gezni.

12.1.2 A K6zszolgriltat6 az elkdsz0lt felmdrdst az dves milkciddsi .ielentds r6szek6nt kdteles az
Onkormdnyzatnak iitadni.

12.2. Intdzkeddsi terv

12.2.1. A Kdzszolgiiltat6 a felmerds Onkormdnyzatnak tdrt6n6 ritaddsrlval egyidejiileg
intdzkeddsi tervet is ltadhat az Onkorm6nyzatnak arra vonatkoz6an, hogy milyen m6don
kivdnja az iigyfelei el6gedetts6g6t n<jvelni.

12.2.2. A Kcizszolgiiltat6 az Onkormdnyzat erre irdnyul6 felsz6titdsit kdvetd harminc (30)
napon beliil kdteles az tigyfdt-el6gedettsdg ndveldsdre int6zked6si tervet kdsziteni, s aA az
0nkormrinyzatnak haladdktalanul megk0ldeni. ha a felmdr6s az iigyf6l-el6gedetts6g alacsony
szintj6t mutatja ki.

12.3. Az dnkorm6nyzat 6szrevdtelei

Az OnkormriLnyzat jogosult az int6zkeddsi terwel kapcsolatban dszrevdteleket tenni ds a

Kdzszolgiiltat6 kdteles az intdzked6si tervre vonatkozoan az Onkormanyzat altal tett
dszrev6teleket figyelembe venni vagy azok figyelmen kivtil hagyrisrit 6rdemben megindokolni.

1 2.4. Ugyf'dlt6j 6koztatds. panaszkezel6s

12.4.1. A Ktizszolgiiltat6 k6teles az tigyfelek r6szdre h6tkrjznap munkaidoben telefonon. e-
mailen, ds ilgyf6lfogaddsi id<iben szemdlyesen t<irtdno kapcsolattart6st biztositani.

12.4.2. Az iigyfelek a kdzszolgriltat:isi tevdkenys6g ellit6s6val kapcsolatos panaszaikkal,
6szrevdteleikkel a Kdzszolgiiltat6hoz fordulhatnak. Az iriisban be6rkezett panaszokat.
dszrevdteleket a Kdzszolgiiltat6 az iktat6 rendszer6ben nyilviintartiisba veszi. A Krizszolgriltat6
kdteles a panaszok, dszrevdtelek kivizsg6lisrit, az orvosl6sukhoz sziiks6ges int6zkeddsek
megtdtel6t ds az tigyfelek trij6koztatasat az lszszer]j€n lehetsdges legr<ividebb idon beliil
elv6gezni.

12.4.i. Abban az esetben, ha az iigyfel az Onkormdnyzathoz fordul bejelent6ssel, panasszal,

irgy az OnkormAnyzat kdteles errol a KdzszolgAlut6t kdsedelem n6lktil tdjekoztatni, s

egyidejiileg a bejelentdst. illetve panaszt a KilzszolgrlLltat6nak kivizsgtildsra, illetve tovdbbi
int6zkeddsre tovebbitani. Az igy ritadott bejelent6seket, illetve panaszokat a KdzszolgAltat6
kdteles dsszeni idon beliil kivizsgrilni, s a sztiksdges intdzkeddseket megtenni, valamint
mindezekol az Onkormdnyzatot 6s az tigyfelet egyidejriteg ta.i6koztatni.

12.4.4. A panaszok, bejelent6sek atapjitn az Onkormanyzat jogosult a K0zszolg6ltat6 tigyf6l-
trij6koztat6sa, feladatell6trisa vonatkoz6s6ban dszrevdteleket tenni, illetve a jogszabrilyokban

biaositott jogaival 6lni.
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13. A ktizszolgriltat6 ktitelezetts6gv{llallsai

l3.l . A jogszabrllyoknak val6 megfelel6s

l3.l.l A Kdzszolg6ltat6 kdteles megfelelni a 16 vonatkoz6 jogszabrilyoknak, kiiltjn<isen az
olyan rendelkezdseknek, amelyek eseteben a megfele16s hirinya veszdlyezteti a krizszol96ltatiisi
kdtelezettsdg teljesit6sdt.

13.1.2 A K<izszolgiiltat6 kdteles az ingatlanok szakszerii 6s biztonsrigos kezel6sdvel
kapcsolatos miiszaki, techno16giai, biztonsegtechnikai, kdzegdszsdgiigyi 6s munkavddelmi,
k6rnyezet- 6s term6szetvddelmi el6ir6sokat megtartani, lov6bbd az egyes tevdkenys6gek
gyakorl6srinak szakmai 6s szemdlyi leltdteleit a belso szabrilyzatokban meghatiirozni.

1 3.2 Mfikdd6si hat6konysrig

13.2.1 A Kdzszolgiiltat6 kdteles gazddlkodrisrit a t6le elvrirhat6 gondossriggal, a

kdltsdghatdkonysdgot szem el6tt tartva lolytatni.

13.2.2 A K6zszolgiiltat6 egy6b tevdkenysdge nem veszdlyeztetheti a kdzszolg6ltat6si
tevdkenysdg6t. ugyanakkor a Kdzszolg6ltat6 kdteles tdrekedni a rendelkezds6re iil16 szemdlyi
rlllomdny 6s eszk<izcik min6l hat6konyabb kihaszniiliis6ra.

13.2.3 A K<izszolgiiltat6 a k6zszolgriltat6si tevekenysdg elliitrisa sorrin - a Szerz6des 10.

pondaban (k6zremiikrid6 igdnybevdtele) meghatdrozott szempontok alapjrin - m6rlegelni
k<iteles, hogy az adott feladatot sajrit maga vagy K6zremrik<ldo(k) ig6nybevdteldvel l6ssa-e el,
6s ennek alapjdn hozza meg a dontds6t a jogszab6lyokban, valamint a Szerz<id6sben loglaltak
figyelembev6tel6vel.

13.3. Biztositlis

13.3.1. A Kdzszolgriltat6 kdteles a biztosit6st - az Onkorm6nyzat igdnyeivel. a j6 szakmai
gyakorlattal <isszhangban - megkd,tni ds fenntartani az alitbbi rdszletek szerint:

(a) szakmai felel6ssdgbiztosftris az dves kdzszol96ltatiisi szerzoddsben meghatilrozott fedezeti
6rtdkre,6s

fl:) az Onkormrinyzat igdnye szerint vagyonbiztosit6s a vagyon tekintetdben szerzod<i ldlkdnt
az Onkormdnyzat, (mint biztositott 6s kedvezmdnyezett) javAra.

13.3.2. A vagyonnal kapcsolatos biztositiisi esemdnyek esetdn a K<izszolgiiltat6 koteles a
sziiksdges int6zked6seket az Onkormdnyzat egyidejrii td.iekoztat6sa mellett - megtenni.

I 3.4. l'erhel6si tilalom

A Kozszolgriltat6 eszkdzein nem alapithato olyan teher (pl. zalogjog. jelzrilogiog, 6vaddk,
ktiveteles biztositrls6ra irdnyul6 engedm6nyezds vagy biirmely m6s szerzodds vagy
megrillapodds, amelynek c6lja valamely szemdly k6telezettsegeinek biztositrisa), amely a
kcizszolg6ltatiisi kdtelezetts6g teljesit6sdt veszdlyezteti.

I 3.5. T6j6koztatasi k6telezeusdg

I 3.5. I . A K6zszolg6ltat6 kdteles az Onkorm6nyzatnak minden h6nap 14. napjdig az el<izo havi
kdzszolgiiltat6si tev6kenysdg bev6tel6rol adatot szolg6ltatni. Az adatszolgriltatrisnak
tartalmaznia kell bev6teltipusonk6nt a nyit6egyenleget, a tiirgyhavi eloir6nyzatot 6s befolyt
bevdtelt, valarnint a - tArgyhavi adatokkal m6dositotl - 96ngy6lftet h6tral6kot.

13.5.2.A Kdzszol96ltat6 kdteles az Onkormanyzatot a feldves 6s az 6ves mrik<idesi jelentds
keret6ben a kompenzici6 felhasznrikis6r6l tajdkoztatni [A Szerz6d6s l. melldklete (A
kompenzici6 sz6mit6sa)1.
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13.5.3. Amennyiben a hat6rido utols6 napja munkasziineti napra esik. a hatrlrido a kovetkezo
munkanapon jrir le.

13.5.4. A K<izszolg6ttat6 az Onkormanyzat jelzdse alapjan halad6ktalanul gondoskodik a
t6j6koztat6ban fellelt hiba javftrisrir6l.

1.3.5.5. A Ktizszolgriltat6 a tudomdsszerzdst kdvetoen haladdktalanul kdteles az
Onkormanyzatot t6j dkoztatni :

(a) bdrmely olyan esem6nyr<il vagy kcirtilmdnyrol, amely a Szerzodes 17.2. ponr\a (Az
Onkorm6nyzat rendkiviili felmondiisi joga) 6rtelm6ben megalapithatja az Onkormiinyzat
azonnali hat6lyir lelmonddsi jogdt,

(b) bdrmety l6nyeges biztositiisi esem6nyrol.

(c) bdrmely a K<izszolgriltat6 ellen fblyamatban l6v6 olyan bir6srigi. viilasztott bir6stigi. vagy
kcizigazgatrisi eljdrdsrol, amely kedvez6tlen elbirdlis eset6n vesz6lyezteti a
kdzszolgiiltatiisi kdtelezettsdg teljesit6sdt.

(d) birmely olyan egydb esemdnyrol vagy kdriilm6nyrol, amely veszdlyezteti a
k6zszol gdltatiisi kdtelezettsdg teljesit6s6t.

13.5.6. A K<izszolgiiltat6 a t6j6koztatisi kdtelezetts6gdt a Szerzodds 18.1. pontjriban (A
t6jdkoztat6s m6dja) rdszletezett formakon kiviil, az inlormatikai rendszer6hez biztositott
hozzdfdrds itjdn is telj esitheti.

13.6. Kdmyezetv6delmi szempontok figyelembev6tele

A K<izszolgriltat6 a Szerzod6s teljesitese sordn a term6szetes 6s dpitett kcimyezet v6dehne
6rdek6ben. a kilzszol96ltatdsi tevdkenys6g elliitiisiinak veszdlyeztet6se n6lktil ana t<jrekszik,
hogy a rendelkezdsre 6116 - a kcirnyezet allapotiira 6rt6kelhet6 befoly6ssal rendelkez6 -
ertiforriisait optim6lisan hasznositsa (idedrtve kiil6ncisen az energia- 6s anyagtakardkos
miikOddst), hogy ezdltal maga is tevdkenyen hozzrijriruljon a k<irnyezet 6llapotAnak
me96vdsiihoz ds fenntarthat6 fej l6d6shez.

13.7. Iratmegorz6si kdtelezettsdg

A K<izszolgiiltat6 kdteles a Hattrozat 8. cikke 6rtelmdben a Szerz6dds idotartama alatt ds a
Szerzodds lej6ratrit k6vet6 legal6bb tiz ( l0) dven dt megorizni azokat az informiiciokat, amelyek
annak a meghat6rozdsrihoz sztiks6gesek, hogy a nyijtott ellentdtelez6s (t6mogatris)

6sszeegyeztethet6-e a Haterozattal.

1 3.8. SzdmLizrisi, nyilv6ntartrisi. 6s adatszolgiiltat6si kcitelezettsdg

13.8.1. A K<izszolg6ltat6 kdteles a bdrleti-. a haszndlati-. a fizetoparkoldssal kapcsolatos 6s az

egydb szolg6ltat6si dijakr6l. 6s az esetleges dijh:itraldkokr6l nyilviintartrist vezetni 6s havi
rendszeressdgge[, minden h6nap 14. napj6ig adatszolgAltatast teljesiteni az 6nkormiinyzat feld.

13.8.2. A Kdzszolgeltat6 k<iteles - az Onkormanyzat kdtelezo statisztikai adatszolgiiltat6saihoz

- a kdzszolgiiltatasi kotelezetts6ge kdr6ben folytatott tev6kenys6g6vel kapcsolatban adatot

szolgdltatni, az 0nkormiinyzat megkeres6sdtol sziimitott tiz (10) munkanapon beltil.

13.8.3. Az OnkormriLnyzat meghatalmazza a Kdzszolg6ltat6t sz6mlakibocsdtdsi szolgrlltatiis
v6gzds6re, aki meghatalmazott szAmlakibocsAt6k6nt jAr el. A K6zszol96ltat6 a ktizszolgriltat6si
tev6kenys6g6n beliili b6rleti-, haszn6lati-, ingatlan ad6svdteli ds egy6b szerz6d6sek alapj6n, a

vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6seivel dsszhangban. az 6nkorm6nyzat nevdben es helyett
sz6ml6t 6llit ki a B6rl5k, a vevok, illetve a szolgriltat6st ig6nybe vev6k fel6, az eseddkes (eloirt)
bdrleti, hasznrilati ds szolgaltatAsi diiakr6l. valarrint az ingatlan vdtel:irdrol.
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13.8.4. A Kcizszolgiiltat6 gondoskodik a bdrleti-. haszniilati- ds szo196ltatrisi dijak hatririd6ben
tdrtdno beszedds€16l az erre a cdlra elkiilcinitett, az Onkormiinyzat tulajdoniiban ldvci, az OTP
Bank Nyrt.-ndl vezetett, 11784009-1551000-10740006 sz6m(r banksz6mtrira (mely sz ml{hoz
az 5nkorminyzat a Kdzszolg6ltato rdszdre betekintdsi jogot biztosit), valamint gondoskodik a

hritral6kkeze16sse[ 6s a vdgrehajtrisi tevdkenysdggel kapcsolatos feladatok elkit5s6r6l.

13.8.5.A Kcizszolgiiltat6 gondoskodik a rdszletre eladott ingatlanok vdtekindszleteinek
hatiiridoben tortdn6 beszed6 s6rol az ene a cdlra elkiildnitett, az Onkorm6nyzat tulajdoniiban
levo, az OTP Bank Nyrt.-n6l vezerett, I 1784009- 15510000-06080000 sz6m[ bankszrimlara
(mely sz6mliiho z az OnkormAnyzat a Kcizszolgiiltat6 r6sz6re betekintdsi jogot biztosit),
valamint gondoskodik a h6tral6kkezel6ssel 6s a vdgrehajtiisi tev6kenysdggel kapcsolatos

leladatok ell6t6s6r6l.

13.8.6. A Kdzszolgriltat6 gondoskodik a fizet6parkol6ssal kapcsolatos dijak hatririd6ben tdrt6n6
beszed6sdrol az erre a c6tra elkiildnitett. az Onkormdnyzat tutajdon6ban ldvo, az OTP Bank
Nyrt.-n6l vezetett, 11784009-1551000-l1020002 sz6mri bankszrimkira (mely sz mltthoz az

Onkorm6nyzat a Krizszolgrlltat6 rdszdre betekint6si jogot biztosit), valamint gondoskodik a

hritralekkezeldssel ds a vdgrehajtiisi tevdkenysdggel kapcsolatos feladatok eltdtdsdr6t.

14. Az iinkorm6nyzat jogai 6s ktitelezetts6gvillal6sai

14.1. Egyiittmiikdddsi kdtelezetts6g

14.1.1. A Felek k6telesek a Szerz6d6sben rogzitett feladatok teljesftdse drdekdben
egyiittmrikddni, minden olyan - a rendelkezdsdre 6116 - informrici6t egymrisnak ritadni, anrely
a feladat teljesitdsdt elosegiti.

14.1 .2. Amennyiben a kcizremtik6do feladat6nak elliitdsa sor6n a k6zremrik<id6
meghatalmaziisa sztiks6ges az 0nkormiinyzat resz6rol, a Kdzszol96ltat6 az ok megjel6ldsdvel
ds 16szletes indokkissal ir6sban kezdemd nyezi az OnkormAnyzatnr{l a meghatalmazris kiadris6t
Az Onkormrinyzat gondoskodik arr6l, hogy a meghatalmaziist a leheto leghamarabb kiadja a

K6zszolgriltat6 16sz6re.

l4.l.3. A Felek kdtelesek egym6Lst halad6ktalanul t6j6kozlatni minden, a feladatelliitiist drint6
j ogszabdlyvriltozrisr6l drtesiteni, amely a Szerzod6s teljesitdsdt befolyrisolja.

14.1.4.A Felek kdtelesek az riltaluk lebonyolitott tervezdsek egyeztetdseire a mrisik Felet
meghivni.

14.2. Iratmeg6rzdsi kritelezettsdg
Az 6nkormiinyzat kdteles a Hatdrozat 8. cikke drtelm6ben a Szerz6dds idotartama alatt ds a
le.idrat napj6t kovet6 legal6bb tiz (10) 6ven 6r megorizni azokat az inform6ci6kat. amelyek
annak a meghat irozitstthoz sztiksdgesek, hogy a nytljtott ellentdtelezds dsszeegyeztetheto-e a
HatArozattal.

15. Vis maior

15.1. A vis maior esem6nyek
Vis nraior esem6nynek min6siil b6rmely olyan el<ire nem liithat6 esemdny, amely b6rmely Fdlen
kiviil 6l16 okb6l mertil fel 6s az drintett F6ltol elv6rhat6 gondossiiggal sem kertilhet6 el, illetve
hiilithat6 el, idedrtve ktil6n<isen, de nem kiziir6lagosan a kdvetkezciket:

(a) h6bori, hribortls cselekmdnyek, invazi6, polgdrhiibort,

(b) felkelds, forradalom, Lizad6s, zendiil6s, zavargds, terrorcselekmdny.

(c) 6llamosit6s, kisaj6titiis vagy rekvirrikis,

(d) termdszeti katasztr6fa,
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(e) radioaktiv szennyez6s vagy sug6rz6s,

(i) orszdgos vagy ipardgi munkabeszilntetds, szabotiizs, embarg6. importkorl6tozas,
energiahi6ny vagy korl6tozas, j6rvdny vagy karant6n,

(g) olyan munkaer6- vagy anyaghi6ny, amelyet vis maior esem6nynek min6siil<i k6rtilmdnyek
iddznek eki.

15.2. T6j6koaat6si kdtelezettsdg
Ha a vis maior esemdny bekrivetkezdse akaditlyozza vagy k6slelteti valamely Felet a
Szerzod6sben vAllalt kdtelezettsdgei teljesit6sdben. akkor az 6rintett F6l k6teles az 6szszerr"ien
lehetsdges legrdvidebb id6n beliil tiij6koztatni a mrisik Felet az ilyen esemdny be6llt6r6l. annak
jelleg6r6l 6s az adott Fdl Szerz6dds szerinti kdtelezetts6gei teljesitdsere viirhat6an gyakorolt
hatrisiir6l.

15.3. Vis maior jogkdvetkezm6nyei

A Szerz6dds Hiba! A hivatkozrisi forrds nem tal:ilhatri.. pontja (T6j6koaatesi k6telezetts6g)
szerinti tej6koztatiisi kdtelezetts6g6t teljesit6, vis maior esem6ny 6ltal 6rintett F6l:

(a) mentestil a Szerz6d6sben vrillalt kdtelezetts6gei teljesit6se, illetve hat6rid6ben t<irt6n6
teljesitdse al6l olyan m6rtdkben, amilyen mdrtdkben azok teljesitds6t az adott vis maior
esemdny akadilyozza vagy kdslelteti ds mindaddig. amig az adott vis maior esem6ny
fennrill,

(b) kdteles minden tole telheto dsszeni intdzkeddst megtenni annak drdek6ben, hogy a vis
maior esem6nynek a Szerzodds szerinti k<itelezettsegei teljesit6s6re gyakorolt hatdsrit
enyhftse ds a Szerz6d6sben viillalt egydb, a vis maior esemdny 6ltal nem 6rintett
kdtelezettsdgeit teljesitse.

(c) kdteles a m6sik Felet a vis maior esem6ny megsztin6s6r6l haladdktalanul 6rtesiteni 6s a
Szerzoddsben vrillalt kdtelezettsdgeit (rjra folyamatosan teljesiteni.

15.4. Lehetetleniil6s

Amennyiben a vis maior esemdny kilencven (90) napon keresaiil folyamatosan fennall ds a
Felek a Szerzoddsben vrillalt kcitelezettsdgeik teljesitdsdre annak ellendre sem kdpesek. hogy
minden t5liik telhetot megtettek a vis maior esem6ny kcivetkezm6nyeinek elh6ritris6ra, a Felek
jogosultak kdz<isen megAllapitani a Szerz<idds lehetetlentilds6t.

15.5. Katasztr6fa elh6rft6s

A Kdzszolg6ltat6 kdteles minden biztons6gi int6zked6st megtenni a katasar6fahelyzetek
elkeriildse, illetve katasztr6fa helyzetben a megfelel6 szervekkel egyt.ittmilkddni.

16. A szerz6d6s id6beli hatrilya 6s m6dositdsa

16.1 . Hatrilyba l6pds

A Szerz6dds 2021. jarr,tir h6 'l 
. napjrin l6p hatrilyba.

16.2. Lejrirat

16.2.1. A Szerzod6st a Felek hatiirozott 6t (5) dv idotartamra kdtik meg.

16.2.2. A Szerzodds a Kdzszolg6ltat6 Szerzoddsb6l fakad6 k6telezetts6gv6llal6sa tekintetdben

- a Szerz6d6s 19.2. pontja (Bizalmas informrici6k) kiv6tel6vel - 2025. december 31. napj:in
sziinik meg.
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16.2.3. A Szerzodds a Krizszolgdltat6 Szerz6ddsb6l fakad6 elszrimolesi k6telezetlsdge
tekintet6ben a2025. evi 6ves elszdmolds 0nkormdnyzat riltali ellogadrisrit ds annak pdnzilgyi
rendezdsdt kdveto napon szrinik meg.

16.3. Meghosszabbitiis

16.3.1. A Szerzod6s lej6ratiit legal6bb l2 h6nappal megeloz6en - 2024. december 31. napjriig
a Felek kdtelesek a Szerz6dds meghosszabbitrisrinak vagy megsziintet6sdnek szrind6kdt a

masik Fdl feld ir6sban jelezni.

16.3.2. Amennyiben barmely F6l a Szerz6dds meghosszabbitiis6t kezdemdnyezi - ds a

Szerzodds meghosszabbitrisdra a jogszabiilyok lehet6s6get adnak - a kezdem6nyez<i F-dl

jogosult a Szerz6d6s meghosszabbit6sdnak kezdemdnyezdsdvel egyidejrileg - sziiksdg szerint

- m6dosit6 javaslatokat eloterjeszteni. llyen kezdem6nyez6s esetdn a Felek kdtelesek a

Szerz6d6s meghosszabbitdsar6l j6hiszemri targyakisokat folytatni.

16.4. Modositiis

16.4.1. A Szerz<idds kizir6lag a Felek k<jzris megegyez6sdvel, irrisban m6dosithat6.

16.4.2.Ha jogszabtilyvriltozas miatt a Szerzodds valamely rendelkezds6nek vagy
rendelkez6seinek m6dositdsa v6lik sziiks6gesse, akkor a Felek kdtelesek arr6l kdsedelem ndlkiil
targyal6sokat kezdeni.

16.4.3. Ha a Szerzod6s futamideje alatt olyan, a Szerzod6s megkdt6sekor az adott F6l riltal el6re
nem l6that6, ldnyeges ds tart6s v6ltoziis k6vetkezik be valamely Fdl kdriilm6nyeiben, amely
kciriilm6ny az adott Fdljogos 6rdekeit jelentosen s6rti, akkor az 6rintett F6l kezdem6nyez6sdre
a Felek kdtelesek a Szerzod6s m6dosit6sa vdgett a Szerzodds drintett r6szdt [jra targyalni. Nem
hivatkozhat a Szerz<id6s e rendelkezdsdre azon Fd[, amely az adott ldnyeges koriilm6nybeli
v6ltozist bizonyithat6an kdzvetlen vagy kdzvetett m6don - maga iddzte elo.

16.5. P6nznem vdltozasa

16.5.1. Amint Magyarorszrig csatlakozik az Eur6pai Gazdas6gi ds Monetriris Uni6 hamradik
szakaszithoz ds tdrv6nyes fizet6eszkdznek a lbrint devizanem helyett az eur6 devizanem keriil
bevezetdsre, a v6ltozds kezeldse tiirgyriban a jdvoben esetlegesen megalkotand6 jogszabrily
rendelkez6sei szerint a Szerzod6s automatikusan m6dosul vagy, ha azt bfumely Fdl k6ri, a
Szerzod6st a Felek m6dositj6k, igy ki.il<indsen a forintr6l eur6ra tdrtdno 6ttdr6sben
megiillapodnak.

16.5.2. Az ezzel kapcsolatban esetleg f-elmeriil6 n6zeteltdrdseiket a Felek a mindenkor hatdlyos
jogszabrilyi rendelkezesekkel risszhangban, t6rgyal6s [ddn rendezik. Az eur6ra t6rtdno AtvAltes
nem eredm6nyezi a Szerzodds megsztindsdt 6s a Szerz<jd6sben szab6lyozott kdtelezettsdgek az
rij pdnznemben maradnak fenn.

17. A szerz6d6s megsziintet6se

17 .l . Megsziintet6s

17.1.1.A Felek a Szerzod6st kdzds megegyezdssel, ir6sban brirmely idopontban jogosultak
megsztintetni annak figyelembevdteldvel, hogy az ne veszdlyeztesse az Onkormdnyzat kritelezo
kdzszol gAltatAsi feladatainak elkitds6t.

17.1.2. l'ekintettel a Szerzcid6s hat6rozott idotarlamdra, a Szerz6dds, brirmely F6l egyoldahi
nyilatkozataval, kizdriilag a Szerzoddsben meghatArozott rendkivtli esetekben szii=ntethet<j
meg.
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17 .2. Az dnkormiinyzat rendkiviili f'elmondrisi joga

Az Onkorm6nyzat a Szerz6ddst kiz6r6lag az al6bbi esetekben jogosult a Kdzszolgriltat6hoz
cimzett egyoldalir nyilatkozattal, azonnali hat6llyal megsziintetni:

(a) a K<lzszolgriltat6 a kompenzdci6t nem a Szerz6d6sben meghat6rozott c6lra haszniilja fel,

(b) a Kdzszolgriltat6 a Szerz6d6sben vrillalt brirmely k6telezetts6g6t nem teljesiti, ds e

mulaszt6siit az OnkormAnyzat felsz6litrisit6l sz6mitott kilencven (90) napon beltil nem
orvosolja,

(c) a K6zszolg6ltat6 k6relmet nyujt be cs6d-, felszarnokisi vagy vdgelszrimol6si elj6r6s
indit6s6ra Snmaga ellen. valarnint

(d) a Kdzszolgriltat6 ellen csod-, felsz6mokisi ellrirris indult 6s az I. fokon eljdr6 bir6s6g a
fi zet6sk6ptelensdget megrillapitotta.

17 .3. A K<izszolgdltat6 rendkivtili felmond6si joga

17.3.1. A Kdzszolgriltat6 a Szerzoddst kiz6r6tag abban az esetben jogosult az
Onkorm6nyzathoz cirnzett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatriLllyal megsztintetni, ha az
Onkorminyzat a Szerz6d6sben v6llalt fizet6si kdtelezettsdgdt annak esed6kess6gekor nem
teljesiti oly m6don. hogy az a kozszolgiiltatAsi kotelezetts6g teljesitdsdt ellehetetleniti, 6s a
mulasztiisiit az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltatrj felsz-6litas6t kdvet5 harminc (30) napon beliil
nem orvosolja.

17.3.2. Tekintettel a k<izszolgiiltat6si k<ltelezetts6g folyamatos fennrilkis6ra, a kozszolgriltat6
kdtelezetts6get vrillal arra, hogy rendkfvi.ili lelmond6si joga gyakorlis6t k6vet6en j6hiszemri
t6rgyaldsokat folytat az Onkorm6nyzattal arra vonatkoz6an, hogy mely minimrilisan el69s6ges

kozszol96ltatAsi tevdkenys6g etl6tris6t vrillalja ds milyen felt6telekkel azon idoszakban, amely
dszszerrien elegendo idot biaosit az dnkormdny zat sz1rmara a megsztint Szerz6d6s
helyettesit6sdre.

18. lirtesit6sek

18.1. A trij6koztat6s m6dja

1 8.1 . I . A Szerzoddssel dsszefiiggo minden 6rtesit6st vagy m6s k6zl6st irrisban, magyar nyelven
kell megtenni, 6s - elt6ro meg6llapod6s hi6ny6ban - szemdlyes kdzbesitdssel, t6rtivevenyes
lev6l, elektronikus lev6l vagy informatikai hozz6fdrdsi jogosultsdg biztosit6sa irtl6n lehet a
cimzetthez tovAbbitani.

18.1.2.A Felek kilejezett elt6ro megiillapoddsa hirinyiiban a Szerzoddsben el6irt b6rmely
j6vrihagyris vagy megrillapodris csak irdsban 6rv6nyes.

18.2. Kapcsolattartiis

18.2.1. Az Onkormrinyzat kapcsolattart6ja dr. Szabri Kriszti6n iegyzti, +36-l-433-8203.

SzaboKri saian@kobanya.hu

18.2.2. A Krizszolgdltat6 kapcsolattart6ja De6zsi Tibor 6ltal:inos vez0rigazgatb helyettes.
+3 6 - 1 - 666 -27 86, deezsi.tibor@kvzrt.hu

18.3. Vriltoz6sok bejelentdse

B6rmely Fdl megv:iltoztathatja a kapcsolattart6 szemdlydt a mrisik Fdlnek kiildcitt 6rtesitdssel.

A kapcsolattart6 szemdlydnek me gv|ltozisa az 6rtesit6stol szemitott 6t (5) munkanap elteltdvel

vdlik hatdlyossri.

()ldal: 26 / 28



18.4. Kdzbesitds

18.4.1. A Szerzoddssel tisszeftigg6 barmely 6rtesitds vagy mris kdzlds az aldbbi id6pontban
viilik hatrilyossri:

(a) szem6lyes k6zbesit6s esetdn a k6zbesitds id<ipontjriban (amely a kdzbesitdst elismer6
6tvdteli elismervdnyen szerepel);

(b) tdrtivevdnyes levdt utjrin tdrtdno tov6bbitiis esetdn a meg6rkezds idopontj6ban (amikor a

cimzett a t6rtivevdnyt al6irta); 6s

18.4.2. Az olyan drtesitdst vagy mris kdzldst, amely a cimzetthez a munkaid6 eltelt6vel vagy
nem munkanapon 6rkezik, [gy kell tekinteni, mintha a kcivetkez<i munkanapon drkezett volna.

19. vegyes rendelkez6sek

I 9. I . Engedm6nyezds, 6truhiizris

Egyik Fdl sem.jogosult a m6sik F6l el<izetes ir6sbeli hozz6j6rukisa n6lktil a Szerz<iddsbol eredo
jogait engedm6nyezni vagy a Szerz6d6sb6l eredo jogait ds kotelezetts6geit ritruh6zni.

19.2. Bizalmas informrici6k

19.2.1 . A Felek tudomrisul veszik 6s magukra n6zve kritelezonek ismerik el a nyilviinossrig
biztosit6sara vonatkoz6 jogszabdlyokat 6s Iehetov6 teszik azok drv6nyesiilds6t.

19.2.2. A Felek a fentiek figyelembev6tel6vel megdllapodnak abban, hogy jogszab6ly
kifejezetten eltdr6 rendelkezdse hiiiny6ban a Szerzodds megkdtdse ds teljesit6se sor6n a
tudomdsukra jutott minden olyan inform6ci6t bizalmasan fognak kezelni ds kiziir6lag a miisik
Fil elozetes irdsbeli hozzt\trruliis6val fognak harmadik szemdly tudomdsdra hozni, amely a
nyilvrlnossrig szAmitra nem hozz6f6rhet6. Amennyiben valamely Fdl jogszabrily erej6nel fogva
valamely hat6siig vagy mris szemdly szim|ra bizalmas inlormrici6kat kdteles iitadni, irgy
k6teles errol a mdsik Felet halad6ktalanul drtesiteni.

19.2.3. A jelen rendelkez6s a Szerzodds biirmely okb6l tdrtdn6 megszrinds6t kdvetoen is
alkalmazand6.

19.3. Teljes kdni megrillapodiis

A Szerz6d6s teljes ktinien l^rtalmazza a Felek kdzdtt a Szerzod6s tdrgya tekintetdben ldtrejott
megrillapod6st ds hat6lytalanit minden, a Szerzodds tdrgyrival kapcsolatos el<izetes sz6beli vagy
irasbeli megiillapodrist, illetve egyoldatt nyilatkozatot.

19.4. R6szlegesdrvdnytelens6g

A Szerzod6s valamely rendelkez6s6nek jogszabdlyba titkdzdse, drvdnytelenn6 vagy
kikdnyszerithetetlenn6 vdlisa, nem drinti a Szerz6dds brirmely egyeb rendelkezdsdnek hat6lyiit.

19.5. Jogorvoslat 6sjogr6l val6 lemondds

A Szerz6dds vagy jogszabiily alapj rin fenndLl16 brirmely jog vagy jogorvoslati lehettisdg
gyakorkis6nak elmulasztdsa vagy k6sedelme nem minostil az ilyen j0916l tdrtdno lernond6snak,
tovribbii b6rmely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy rdszleges gyakorliisa nem akad6lyozza
ugyanazon vagy b6rmely mris jog vagy jogorvoslat j<ivobeni vagy miis m6don t6rt6no
gyakorkis6t.

19.6. P6ldrinyok

A Szerz6d6s magyar nyelven k6sztilt. ds kettti (2) mindenben megegyez<i pdldrinyban keriilt
aldir,isra [melybril egy (l) pdldany az Onkorm6nyzaror, egy (1) p6ldriny a Kdzszolgriltat6t illeti
megl, amelyek mindegyikdnek ugyanolyan joghatrilya van, minrha a Felek egyeilen okiratot
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irtak volna ali.

19.7 . Vitrls iigyek rendez6se

A Felek megilllapodnak abban, hogy a Szerzoddsbol ered6 vagy azzal dsszefiiggo brirmely
nezeteltdrdst, vitiit megkis6relnek trirgyaliisos riton rendemi.

19.8. Ir6nyad6jog

A Szerz<iddsre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra ds egydb ktizl6sekre a magyar
jog, valamint a Hat{rozat azirAnyad6. A Szerz6ddsben nem szabrilyozott kdrd6sekben a Polgiiri
tdrvdnykdnyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrv6ny rendelkezdsei az iriinyad6ak.

19.9. A Szerzrid6s mell6kletei

I . mell6klet: a Kompenzici6 szamitrisa

Budapest. 2020. decem

^
'ti 30.

Kobrinyai ag)'on zelo
ZArtkonien Mtikddo R6SZ\:6nytrirsasrig

Szab6 Lriszl6
vez€rigazgato

l6dr

est
Kob6nvai
D. Koviics

polg6rmes

s jogi szign6l6:

Krisztian
ZO

Dr. EBerviiri Eva ,^
logtanacsos ' I

o

P6nziigyi ellenjegyz6s:

r. , 20?0DEC2t\J t.l r,.r

Dr."v6gh Liza
fdosarilyvezeto

u{Q--

x ct

nol
*

l)t

l.
*

S

q

Oldal 28 / 28



-

c

=

+
+

€

/.

- -
a.

+

+

z

!

a

l=

z

ic

1

'-

I

a

1
ll

=

9o
a.{

a_E

a ,1 1
=

,ts

!

$
c

N

sa



Dq
x6ai YA

Budapest F6vdros X. ker0let K6banyai 0nkormdnyzat
Polgermestere

290 I 2020. (XII. 18.) polgrirmesteri haterozat
a K6binyai Vagronkezel6 zrt.-vel ktitend6 ktizszolgriltatasi keretszerzdd6sr6l

A katasztr6fav6delem16l 6s a hozzi kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dositasii16l sz6l6 2011.
6vi CXXVIII. tdrv6ny 46. $ [4) bekezd6se alap.jin, figyelemmel a vesz6lyhelyzet
kihirdet6s616l sz616 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre az aldbbi hatirozatot hozom:

1. Budapest F6viros X. keriilet Kdbiinyai 6nkorm6nyzat Kdpvisel6-testrilete hataskdr6ben
eli6rva a K6biinyai Vagyonkezel6 Zdrtkorrien Mfikcid6 R6szv6nytersasaggal megkdtend6
kdzszolgaltatasi keretszerz6d6st az 1. mell6klet szerinti tartalommal,6vihagyom.
2. Az 1. pont szerinti szerz6d6s megkdt€s6t elrendelem.
Hatirid6: azonnal
Feladatkrir6ben 6rintett: a Gazdasigi 6s P6nztigyi F6osztdly vezetdje

a K6b6nyai Vagyonkezel6 Zrt. vez6rigazgat6ja

1. melliklet a 290/2020. (XIL 78.) PM hatdrozathoz

KOzszoLGALTATlisr KERETszERz6Dts

llo2 Budapest. Szent L6szl6 ter 29. I Le,,,€lclm: 1475 Budapest. Pt 35
Telefon +36143382O1 I Fax:+3614338221 I E-mail: polgarmester@kobanya.hu I wwwkobanya.hu

1. Szerz6d6 felek

1.1. Budapest F6viros X. keriilet K6biinyai Onkorminyzat (1102 Budapest, Szent L5szl6
t6r 29., statisztikai azonosit6ja: 15735739-8+7L-321-01, ad6szdma: 75735739-2-42,
k6pviseli: D. Kovdcs R6bert Antal polgermester (a tovSbbiakban: 0nkormdnyzat).

1.2. K6b6nyai Vagronkezel6 Zrirtkrirffen Mfikdd6 R6szv6npirsaslg (sz6khelye: 1107
Budapest Cegl6di utca 30., c6giegyz6kszama: 01-10-042140, ad6sz6ma 10815772-2-42,
k6pviseli: Szab6 LAszl6 vez6rigazgat6, (a tovibbiakban: Kcizszolgiltat6J.

1.3. Az Onkorminyzat 6s a K6zszolgiiltat6 a toviibbiakban egytittesen Felek ktikin-kiiltin
F61.

2. El6zm6nyek

2.1, Az onkorminyzat 6s a Kdzszolgriltat6 kdzdtt a k<izszolgiiltatisi kdtelezetts6g
ellduisdhoz kapcsol6d6 kdzszolg;iltauisi tev6kenys6g v6gz6s6t 2011. augusztus 1. napjit6l
2015. december 31., valamint a 2016. lanu6r 1. napirit6l 2020. december 31. napjAig
hatSlyos kcizszolg6ltatasi keretszerz6d6sek 6s 6ves krizszo196ltat6si szerz6d6sek
szab:ilyozti( i llew e szabSly ozz{k

Kdzszolglltat6 az 0nkorminyzat 6s a Kdzszolgdltat6 kdzdtt 2015. november 5. napj6n
kt tdtt kdzszolgaltatrsi keretszerz6d6s 15.3.1. pontia alapjin a 2019. november 5. nap.jin
kelt level6ben jelezte az 0nkorm6nyzat fel6, hogy a k6zszolgiltat6si kereszerz6d6st -
annak le.iarta el6tt - meg kiviinia hosszabbftani.
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Budapest F6vairos X. kerulet Kdbiinyai Onkormiinyzat
Polgermestere

D. Kov6cs R6bert Antal polgArmester rir a 2019. december 2. napj6n kelt Ievel6ben
tei6koztatta a Kdzszolgeltat6t, hogy az 0nkorminyzat 6s a Kozszolgaltat6 kOz<itt 2015.
november 5. napien l6trei6tt k<izszolgiltatisi keretszerz6d6s 16.3.1.. ponti6ban foglalak
szerint az 0nkorminyzat ktizszolgilEtasi kdtelezetts6g6t a tovabbiakban is a
KdzszolgAltat6val ktitendS k<izszolgiltat:isi keretszerz6d6s keret6ben kivinja ellitni.

2.2. Magyarorszdg helyi rinkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX torv6ny (a
tov6bbiakban: M6tv) alapjan az 0nkormdnyzat feladata, hogy a tulaidoniban l6v6
ingatlanok kezel6s6r6l gondoskodjon. E kOzszolgeltatesi feladatok biztonsigos, hat6kony 6s

i6 min6s6gben tortdn6 elletesival, az Onkorminyzat - aZgO/2OZO. (XII. 18.) PM haterozat
6rtelm6ben - a jelen k<izszolg6ltat6si keretszerz6d6s (a tovebbiakban: Szerz6d6s) alapiiin a

Ktizszolgaltat6t bizza meg,6s a Kdzszolgelht6 r6sz6re a Budapest F6v6ros X keriilet
K6biinyai 0nkorminyzatvagyonir6l sz6l6 23/2013. (V. 30.J 6nkormiinyzati rendeletben (a
tovdbbiakban: Vagyonrendelet) - az ott megharirozott alanyi, tergyi 6s tev6kenys6gi
k<irben, illet6leg id6beli 6s teriileti hatallyal - kizdr6lagos jogot biztosftott. Az
0nkorm6nyzat kijelenti, hogy a B6116 kilekil€s616l 6s az elidegenit6sr6l val6 d6nt6s ioget
nem adja dt a K<lzszolgiltat6nak.

2.3. Az Eur6pai Uni6 miikcidds6rdl sz6l6 szerz5d6s 106. cikk [2) bekezd6se alap.i6n a

Szerz6d6sben rrigzftett krizfeladatok dltal5nos gazdasigi 6rdekri szolgiiltatisnak
min6siilnek igy r:ijuk az Eur6pai Uni6 m6k<id6s6r6l sz6l6 szerz6d6s 105. cikke (2)
bekezd6s6nek az altalenos gazdasiigi 6rdekri szolgiiltatdsok nyrijt;isrival megbizott egyes
villalkozisok javera kdzszolgiltatas ellent6telez6se form6j6ban nfijtoft ellami
t6mogatesra val6 alkalmaz;isii16l sz616 2012/21/EU bizotts6gi hatarozat (a tovdbbiakban:
Hat6rozatJ az iriinyad6. A Felek e.iogszabiily rendelkez6seivel dsszhangban kdtik meg a
Szerz6d6st.

2.4. Az eur6pai uni6s versenyiogi 6rtelemben veft ellami timogat{sokkal kapcsolatos
eliir6sr6l 6s a regionalis dmogatesi t6rk6p16l sz6l6 37 /2071. (lll.22J Korm. rendelet 7. S-
a 6rtelm6ben minden iillami t6mogat6st tartalmaz6 tervezetet el6zetesen be kell jelenteni a

Tamogatdsokat Vizsgdl6 Iroda (a tovibbiakban: TVI) mint az allami t6mogatisok eur6pai
uni6s versenyszempontri vizsgiilaui6* felel6s szervezet r6sz6re. A Szerz 6d6s tervezet6t a

TVI megvizsgdlta,6s a 2020. okt6ber 12. napi6n kelt, Tvl/92038-1 /2020-lTM iktat6szem{
levele mell6kletek6nt megktild6tt, Tvl-6873 /2020 /CS/1/01 sz6m[ iilliisfoglalisa az
al6bbiakat allapitotta meg.,,A szerz6d6s alapjin nydjthat6 tdmogat6s kdzszolgaltatas6rt
jir6 ellent6telez6snek min6siil,6s Osszeegyeztethet6 az Eu16pai Uni6 mrikrid6s616l sz6l6
szerz6dbs 106. cikke [2J bekezd6s6nek az iltal6nos gazdasigi 6rdek( szolg6ltat6sok
nyrljtis:ival megbizott egyes vdllalkoz6sok iavdra kdzszolgiltatis ellent6telez6se
formii6ban nylitott {llami tamogatasra val6 alkalmazasA16l sz6l6 2012 /27 /EU bizottsiigi
haterozat rendelkez6seivel."

2.-5. A Felek a Szerz6d6sben meghat{rozzik a K<izszolg6ltat6t terhel6 kdzszolgiiltat:isi
kdtelezetts6g tartalmdt, a kompenzilci6 6s az ellent6telez6s kiszimit6sinak ellen6rz6s6nek
6s feltilvizsg6}atdnak m6dszer6t 6s a kompenzici6 elszimol:isdra, valamint a
kdzszolgeltatesi tev6kenys6g elsziimolesera vonatkoz6 szabiilyokat

Mindezekre va16 tekintettel, a felek az alabbiakban 6llapodnak meg.

'1102 Eudapest. Szent Liiszld tdr 29 I Levdlclm: 1475 Budapest. Pt 35
Telefon: +36 I 4338 201 I Fax: +36 I 4338 22'l I E-mail: polgarmester@kobanya.hu I www.kobanya.hu
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