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Tisztelt Bizottság!
A Képviselő-testület 2015. december 3-i ülésén döntött arról, hogy helyi iparűzési adóban adómentességet biztosít a
háziorvos, védőnő vállalkozók számára, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján, mely kedvezménynyújtás
csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A Képviselő-testület döntését követően érkezett meg
hivatalunkhoz a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának (továbbiakban TVI) tájékoztatója, mely
tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.
A TVI tájékoztatójában a következőkre hívja fel a támogatást nyújtók figyelmét:
A helyi rendelet megalkotásakor biztosítani kell azt is, hogy a rendelet megfeleljen a nemzetközi jogból és az
európai uniós jogból eredő kötelezettségnek is.
A rendelet tervezetet be kell jelenteni az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére,
kinek feladatát jelen esetben a TVI látja el.
A TVI a rendelet tervezetet kizárólag európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szempontból vizsgálja.
A TVI a rendelet tervezet megfelelőségéről állásfoglalást ad ki. A jóváhagyó állásfoglalás kiadását követően
lehet csak a rendelet tervezetet a Képviselő-testület elé bocsátani. A TVI jóváhagyása nélkül a rendelet nem
léphet hatályba.
A TVI mellékelt az adórendelet tervezetben rögzítendő csekély összegű állami támogatási szabályokról szóló
jogszabályi szövegjavaslatot is.
A TVI javaslatának megfelelően elkészítettük a háziorvos, védőnő vállalkozások számára adómentességet biztosító
helyi adórendelet módosításának tervezetét, mely véleményezésre megküldésre került a TVI számára. A rendelet
módosítás tervezetét az „A” döntési javaslat tartalmazza.
Amennyiben a TVI jóváhagyja a rendelet tervezetet, és az erről szóló döntés megérkezik a Képviselő-testület
üléséig, valamint azt a Képviselő-testület is elfogadja, akkor az „A” alternatíva döntési javaslata szerinti adórendelet
módosítás lép hatályba 2016. január 1. napjával. Amennyiben a TVI nem hagyja jóvá a rendelet tervezetet, vagy
nem küldi meg időben a döntését, a Képviselő-testületnek a december 3-ai ülésén megalkotott, a helyi adórendelet
módosításáról szóló 23/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendeletéről ki kell mondani, hogy az nem lép hatályba,
amelyről szóló döntést a „B” alternatíva tartalmazza.
Indokolás: Az előterjesztés szövege magában foglalja a megalkotásra javasolt rendelet-tervezeteknek a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában előírt általános indokolási kötelezettségét.
A szabályozás (mentesség nyújtása esetén) várható következményei, előzetes hatásvizsgálat:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A mentesség nyújtása esetén az önkormányzat iparűzési
adóbevétele 2 millió Ft-al csökken évente. A mentesség először a 2016. év után fizetendő iparűzési adó esetében
illetné meg a háziorvos vállalkozókat.
2. Környezeti és egészségügyi következmények: nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Az adminisztratív terhek a háziorvos vállalkozók iparűzési
adóbevallása feldolgozásának egyszerűsödésével csekély mértékben csökkennek, viszont annak ellenőrzésével,
hogy a vállalkozások valóban megfelelnek évente a mentesség feltételeinek, valamint a mentesség nyújtás csekély
összegű támogatásnak való minősülése miatt a nyilatkozatok beszerzésével, az igazolások kiadásával növekednek.
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A háziorvos,
védőnő vállalkozók számára nyújtható mentesség, kedvezmény megállapítását az önkormányzatok lehetőségként
kapták, annak biztosítása nem kötelező. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő
vállalkozó számára azonosnak kell lennie.
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5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A feladatok a jelenlegi
személyi és tárgyi állománnyal megoldhatók.
„A” Döntési javaslat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
………/......... (……….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. § helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4. § A rendelet alkalmazásában:
a) Kiépített út: az az út, amely az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének
engedélyezéséről szóló jogszabály szerint nem minősül földútnak.
b) Állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás.
c) Egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.”
2. § Az Ör. a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) Mentes az adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az
adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű
támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
(HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1)
bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2)
bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából
teherszállító jármű vásárlására.
(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az
ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – a 6. melléklet szerint nyilatkoznia kell
a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű
támogatások támogatástartalmáról.
(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem
haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell
eljárni.
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély
összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig
halmozható.
(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása
túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek
meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
(8) A támogatást nyújtó önkormányzat a 7. melléklet szerinti igazolással írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a
támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül.
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(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a
támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű
támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell
szolgáltatni.”
3. § Az Ör. az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
4. § Az Ör. a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
5. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
(2) Az 1-4. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
(3) Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2015.
(XII. 7.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a …/… (..) önkormányzati rendelethez
[6. melléklet a 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez]
Nyilatkozat minta a csekély összegű (de minimis) támogatásról
„NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.)
szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén
1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
c Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
c Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett,
továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű
támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a
kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be
támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges
adatokat is tartalmazza.[1]
2. Csekély összegű támogatások[2]

A támogatást
Támogatás bruttó
Támogatás
Támogatás
ellenszolgáltatás Kérelem
támogatástartalma
Támogatás
összege
jogalapja Támogatást
fejében végzett benyúj[4]
SorkedvezményeOdaítélés
(bizottsági
nyújtó
közúti kereske- tásának
szám
zettje és célja
dátuma
rendelet szervezet
delmi árufuva- dátuma
Forint Euró Forint
Euró
száma)
rozáshoz vette
[3]
igénybe?
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az
alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható
költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel,
amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így
halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett
vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.[5]
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű
támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási
célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű
támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Azonos
kockázatfinanszírozási célú
intézkedés
vonatkozásában
Azonos
nyújtott állami
elszámolható támogatás bruttó Maximális
Támogatás
Támogatási
költségek támogatástartalma támogatási
jogalapja
kategória
Támogatást
Kérelem
intezitás (%
teljes
/ azonos
Sor(uniós
(pl.
Odaítélés
nyújtó
benyújtásának
) vagy
összege
elszámolható
szám állami
regionális
dátuma
szervezet
dátuma[6]
maximális
jelentértéken
költségek
támogatási
beruházási
vonatkozásában támogatási
szabály)
támogatás)
összeg
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma
[7]
Euró
Forint Euró
Forint
[8]

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése[9] közötti időszakban egyéb
csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a
kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás
odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból
kiállítani a jelen nyilatkozatot.
Kelt:

(aláírás, pecsét)

……………………………..
Kedvezményezett
Útmutató

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet[10] szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő
forintösszeget[11], figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra[12] is.
Mi a bruttó támogatástartalom?
A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre
kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával.
Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon
vállalkozásnak?
Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy
Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult kinevezni
vagy elmozdítani, vagy
Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján
meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás
alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét
Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik
vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak
kell tekinteni.
Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait?
Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi év során került sor.
Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű
támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély
összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű
támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély
összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely
a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában
érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.
Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az
alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély
összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak
minősülnek.
Halmozódás:
·
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,
2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági
rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
o Például:
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás mezőgazdasági de
minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási
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tevékenységéhez az alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható.
Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható.
·
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i
360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági
rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
·
Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet
hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati
és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott
halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig
halmozható.
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek forintra történő
átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó[13].
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást
nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen
nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”
2. melléklet a …/… (..) önkormányzati rendelethez
[7. melléklet a 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez]
Igazolás minta a csekély összegű támogatásról
„Igazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint kedvezményezett ….
bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következő csekély
összegű támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.
Kelt, …
…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)”

Gyomaendrőd, 2015. december
Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2015. december … -án.
dr. Uhrin Anna
jegyző

„B” Döntési javaslat
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
………/......... (……….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2015. (XII. 7.)
önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2015.
(XII. 7.) önkormányzati rendelet.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. december
Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2015. december … -án.
dr. Uhrin Anna
jegyző
[1] Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell
számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést
megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű
támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű
támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el
kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
[2] Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által
érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
[3] Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
[4] Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2.
melléklete alapján.
[5] Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok,
valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
[6] Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
[7] A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
[8] A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban
meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam
alkalmazandó.
[9] A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az
időpont általában a szerződés kelte.
[10] 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
[11] Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
[12] 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
[13] Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.
Döntési javaslat
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"Adórendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés "A" döntési javaslata szerinti rendelet
megalkotását, amennyiben a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája a rendelet tervezetet jóváhagyja.
Amennyiben a rendelet tervezet nem kerül jóváhagyásra, vagy az nem érkezik meg a Képviselő-testület ülésének
időpontjáig, az előterjesztés "B" döntési javaslata szerinti rendelet megalkotását javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. december 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt évek során többször tárgyalta a hulladékgazdálkodás kérdését a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással (továbbiakban Társulás) közös KEOP-1.1.1./2F/09-11-2012-0005
valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043. számú pályázatok megvalósítását is figyelembe véve.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás (továbbiakban Megállapodás) II. fejezete
tartalmazza a Társulás céljait és feladatait, a II.2. pont szerint a Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei a közös céloknak megfelelően, a Megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik meg és
összehangolják feladataikat, ezen belül a hulladékkezelést is. A Megállapodás XI. fejezet 1. pontja szerint a Társulás
mint Alapító nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, a Társulás illetékességi területéhez tartozó
települések hulladékgazdálkodásának hatékonyabb ellátásának biztosítása érdekében. A Társulás a hivatkozott
pályázatokon nyertesként szerepelt, a megvalósításhoz a nonprofit Kft. megalapítása elengedhetetlen követelmény.
A Megállapodás 1. sz. mellékletének kiegészítése az alábbiakat tartalmazza:
Átruházott hatáskörök jegyzéke:
- Kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn (2012. évi CLXXXV. tv. 33.-37.§).
- A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok betartatása (2012. évi CLXXXV. tv.41.-45. §)
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó szabályok betartatása (2012. évi CLXXXV. tv.46.-52. §)
- A közszolgáltatói szerződés felmondható (2012. évi CLXXXV. tv. 37. §)
- A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén el kell járni (2012. évi CLXXXV. tv. 37./A §)
- A közszolgáltató ügyfélszolgálatára vonatkozó szabályok betartatása (2012. évi CLXXXV. tv.53. §)
- A hulladék jogellenes elhelyezésével illetve elhagyásával kapcsolatos szabályok betartatása (2012. évi CLXXXV.
tv.61. §)
- Területi hulladékgazdálkodási tervek és területi megelőzési programokra vonatkozó rendelkezések betartatása
(2012. évi CLXXXV. tv. 74.-78.§)
- A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről betartása (438/2012. (XII.29.) Korm. r.)
- A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyeztetéséről szóló
rendelet betartatása (439/2012.(XII.29.) Korm. r.)
- A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről (440/2012.(XII.29.) Korm. r.)
- A csomagolási és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
(442/2012.(XII.29.) Korm. r.)
A hivatkozott tenderek közül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043. azonosító számú pályázat (továbbiakban C13 pályázat)
elemei sikeresen beszerzésre kerültek (a beszerzett eszközökről bővebb tájékoztatást az előterjesztés melléklete
tartalmaz). Ezzel kezdetét veszi minden településen a pályázatban foglalt célok teljes körű megvalósítása, az elnyert
eszközök üzemeltetése, használata által.
Az üzemeltetési kérdésekben a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2012-0005 azonosító számú pályázat (továbbiakban 2F
pályázat) azonos elveket fogalmaz meg. Ennek a pályázatnak az építési része teljes egészében megvalósult
(Gyomaendrődöt csak kis mértékben érintette, öt új szelektív sziget létesült, de az edények még nem kerültek ki). Az
eszközbeszerzés folyamatban van.
A két pályázat által megfogalmazott üzemeltetési koncepció (részletek az RMT-kből):
2F pályázat:
„A KEOP 1.1.1. jelű projektberuházás során keletkező vagyontárgyak tulajdonjoga a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulását illeti meg, a beruházás aktiválására a Társulás könyveiben kerül sor. A Társulás jelen megállapodásban
is kötelezettséget vállal arra, a pályázat kapcsán beszerzett vagyontárgyakat a beruházást követő öt évig nem
idegeníti el. Az önkormányzatoktól átvett és a pályázat során beszerzett eszközállománnyal a projekt által nyújtott
települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fenntartását 5 évig fenn fogja tartani. A Társulás esetleg
megszűnése esetén a Társulást létrehozó társulási alapmegállapodás rendelkezései az irányadók.
A Társulási Tanács kötelezettséget vállal arra, hogy a kistérségi hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére
önálló, a Társulás 100%-os tulajdonában álló üzemeltető gazdasági társaságot (Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
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Nonprofit Kft.-t) hoz létre. Ezt a céget a Társulás a projekt fizikai befejezésére, 2013. október végére, létrehozza.
A települési szilárdhulladék kezelésére, szállítására vonatkozó lakossági és közületi díjtételeket a Társulási Tanács
évenként határozattal állapítja meg az üzemeltető szervezet költségszámítása és adatszolgáltatása alapján.
…
Természetes, hogy az üzemeltetés és fenntartás a vagyon tulajdonjogából következően is a Társulás kötelezettsége
lesz, és az alábbiak szerint alakul:
A projektben érdekelt önkormányzatok a már meglévő és tulajdonukban lévő hulladékkezelő létesítményeket,
eszközöket a Társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság üzemeltetésébe adják és a Társulás
egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a projekt során megvalósuló létesítmények, beszerzett eszközök üzemeltetője a
Társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság legyen.” (2F RMT 194. o.)
„Közszolgáltató(k), üzemeltető(k) kiválasztása
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztések – és a már
tulajdonukban lévő hulladékkezelő létesítmények, eszközök - működtetését az általa létrehozandó, 100%-os saját
tulajdonában lévő gazdasági társasággal (Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel) tervezi. Ezt a céget a
Társulás a projekt fizikai befejezésére, 2013. október végére, létrehozza.
Élve a Kbt. által biztosított lehetőséggel, a Társulás in-house beszerzésként közvetlenül kíván szerződni a saját
közszolgáltatójával.
…
Díjpolitika
A Társulás a működési területére egységes díjpolitikát és díjmértéket kíván meghatározni, az új létesítmények
üzemeltetésére is. A díjakat évenként határozattal állapítja meg, az üzemeltető szervezet költségszámítása és
adatszolgáltatása alapján. A tagok kötelezettséget vállaltak arra, hogy ezt a díjmértéket rendeleteikben elfogadják,
ha ezt nem tudják biztosítani, akkor az önkormányzatok vállalják, hogy az emiatt kieső bevételt a Társulásnak
megtérítik. Ez alapján a projekt fenntarthatósága biztosított.
A Társulás által megállapított díjtételekhez képest az önkormányzatok saját rendeleteikben kedvezményeket és
engedményeket állapíthatnak meg, amelynek költségvonzatát saját önkormányzati költségvetésük terhére viselik és
a Társulás felé megtérítik. A díjmegállapítás költség alapú, azért, hogy egyenletes mértékű legyen, évről évre
beépítjük a díjakba az egy évre eső átlagos pótlás összegét. A hulladék díjtömeget csökkentjük a várható
másodnyersanyag értékesítéséből származó bevétellel.
Az egyéb gazdálkodókkal, közületekkel külön szerződést kötünk az egyedi hulladékszállítási igényük szerint.
Alapvető elvünk, hogy a szennyező a szennyezés mértékében fizessen.
A szerződöttek 93-96%-a fizeti rendesen a szemétszállítási díjat, a hátralékosokat átadják az adóosztálynak
behajtásra.”
(2F RMT 195-196. o.)
C13 pályázat:
„Üzemeltetési koncepció
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi CXV. törvényben
(Áht.) és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.) foglaltak alapján az Önkormányzat feladat-ellátási
körébe tartozó feladatként, az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.
Ennek megfelelően a Társulás egy a Tagönkormányzatok tulajdonában lévő nonprofit céget bíz meg a
közszolgáltatás ellátásával (in-house beszerzéssel). A cég tulajdonrészt szerez a jelenlegi közszolgáltatókban, így
ezeket szintén in-house beszerzéssel meg tudja bízni alvállalkozóként a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásával.”
(C13 RMT 113. o.)
„Alvállalkozó szolgáltatók: A jelenlegi közszolgáltatók kijelöléssel a nonprofit közszolgáltató alvállalkozói lesznek.”
(C13 RMT 116. o.)
„Az átadott eszközrendszer üzemeltetése
A közszolgáltató az üzemeltetési szerződés alapján a részére történő birtokbaadási időpontoktól a vagyont birtokba,
használatba veheti, hasznait szedheti, az eszközök folyamatos beszerzése miatt a vagyon átadás-átvétele az egyes
elemek tekintetében eltérő időponttól történhet.
A közszolgáltató a használatba kerülő vagyontárgyakat hasznosítja, kezeli, azok műszaki állapotát és
használhatósági fokát, a gép/berendezés üzemképességét fenntartja és azokat a közfeladat maradéktalan
ellátásához alkalmazza.
…
Az átadott tárgyi eszközök biztosításának módjáról és a biztosítási költség viseléséről a Társulás és a közszolgáltató
a végleges üzemeltetési szerződés elválaszthatatlan részét képező külön megállapodást kötnek.
A megállapodástól függetlenül a felek gondoskodnak a saját tulajdonukban lévő tárgyi eszközök vagyon-, tűz és
elemi kár elleni biztosításáról. Mindkét fél köteles a másik felet értesíteni azon biztosítási káreseményekről, amelyek
átadott vagyonelemek működtetésével kapcsolatban következtek be.”
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(C13 RMT 116-117. o.)
Fentiek alapján, a 2015. november 30-án a Társulás tulajdonába került eszközök átadását követően szükségessé
vált településenként az üzemeltetési, közszolgáltatási valamint alvállalkozói szerződések előkészítése.
Az üzemeltetési szerződést a Társulás novemberben tárgyalta és jóvá is hagyta (a Társulási ülésre készített tervezet
jelen előterjesztés melléklete). Az üzemeltetési szerződés a pályázat során beszerzett vagyon fölötti
rendelkezéseket tartalmazza. Az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjáról 2015. december 16-án tárgyal a
Társulás, ennek eredményéről szóban tudunk tájékoztatást adni a T. Testületnek. A bérleti díj szorosan kapcsolódik
a Közszolgáltató és alvállalkozója között kötendő, a gépek használatba adására vonatkozó díjhoz, annak függvénye.
A bérleti díj meghatározásának fő oka a pályázatok során beszerzett eszközök után befizetett ÁFA visszaigénylése.
Fentieket összefoglalva, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok elvégzésére 2016. január 1-től
Önkormányzatunknak a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel szükséges szerződnie. Ez az alábbi
feladatokat generálja:
1.
Jelenlegi közszolgáltatási szerződés felmondása közös megegyezéssel,
2.
Új közszolgáltatási szerződés megkötése (ehhez kapcsolódóan az új Közszolgáltató és a többségi
Önkormányzati tulajdonban lévő Gyomaközszolg Kommunális nonprofit Kft. közötti Alvállalkozói szerződés
véleményezése)
Az előterjesztés döntési javaslatában szereplő közszolgáltatási szerződés, valamint alvállalkozói szerződés
az előterjesztés készítésekor még jogász általi véleményezés alatt áll, ezért annak eredményéről az ülés
napján tudunk tájékoztatást adni.
Az Alvállalkozói szerződés mellékletei az előterjesztés készítésekor még kidolgozás alatt állnak.
3.
A hatályos a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet mellékletének módosítása. Ez a melléket tartalmazza az aktuális
közszolgáltató megnevezését.
A módosítandó – hatályos – rendelet szövege:
1. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez20
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
1. A szolgáltató megnevezése: Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
2. Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2. 3741/13 hrsz.
3. KÜJ azonosító: 101 959 814
4. KTJ-azonosító: 101 705 153
5. Statisztikai számjel: 13794602-3811-572-04
6. Adószám: 13794602-2-04,
7. Cégjegyzékszám: 04-09-007188
8. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ) által kiadott minősítő okirat száma: A-015/2013
A módosítás (Közszolgáltató adatai):
1. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
1. A szolgáltató megnevezése: Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2. Székhely: 5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 19.
3. KÜJ azonosító: 103 242 240
4. KTJ-azonosító: 101 510 513
5. Statisztikai számjel: 24791476-3821-572-04
6. Adószám: 24791476-2-04
7. Cégjegyzékszám: 04 09 012787
8. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/10357-7/2015.
Az előterjesztés témájához nem, csupán egyik alanyához tartozik az utolsó döntési javaslat. Önkormányzatunk tagja
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának, így a Társulás egyéb, Gyomaendrődöt szervesen nem érintő
kérdéseiben is szükséges jóváhagyó döntést hoznunk. A Társulás november 25-én a 176/2015. (XI.25.), valamint a
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177/2015. (XI. 25.) sz. határozatával jóváhagyta a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartására vonatkozó
módosításokat. Ezt minden tag önkormányzatnak szükséges jóváhagynia.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntések meghozatalára!
Mellékletek:
1.
Hatástanulmány rendeletmódosításhoz
2.
Körös-szögi üzemeltetési szerződés
3.
c13 bemutató
4.
Körös-szögi egyéb módosítás határozatai
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Közszolgáltatás szerződés megszüntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kftvel kötött szerződést, a szerződés 12. d) pontja szerint közös megegyezés alapján 2015. december 31. hatállyal
megszünteti.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
1. döntési javaslat
"Közszolgáltatás szerződés megszüntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kftvel kötött szerződést, a szerződés 12. d) pontja szerint közös megegyezés alapján 2015. december 31. hatállyal
megszünteti.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Új Közszolgáltatás szerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1. hatállyal, a KEOP-1.1.1./2F/09-112012-0005 valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043. számú pályázatok megvalósítása érdekében a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos közszolgáltatás elvégzésére közszolgáltatási szerződést kíván
kötni a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, az alábbiak szerint:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
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amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
KSH azonosító: 15725527-8411-321-04
Törzskönyvi azonosító: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Bankszámlaszám: 53200125-11062402
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
Teljes név: Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Rövid név: Körös-szögi Nonprofit Kft.
Székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Cégjegyzékszám: 04-09-012787
KSH azonosító (statisztikai számjel): 24791476-3821-572-04
KÜJ azonosító: 103 242 240
KTJ azonosító: 101 510 513
Adószám: 24791476-2-04,
Bankszámlaszám: 53200125-11096915
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Hamza zoltán ügyvezető
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között, az alulírott
helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Preambulum

1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005, valamint a KEOP-1.1.1./C/132013-0043 azonosító számú pályázat alapján jött létre.
1.2. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződésre érvényesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 9.§
(1) j). pontjában meghatározottak, így a megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződésre a Kbt. szabályait nem kell
alkalmazni.
2.

A Szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése

2.1. A közszolgáltatási tevékenység:
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, valamint
az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok ellátása;
- a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállítása és kezelése;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, üzemeltetése;
- a hatályos jogszabályok által- beleértve a közszolgáltatási terület települési önkormányzatának rendeletét is meghatározott tartalommal és keretek között.
2.2. A fentiek keretében a Közszolgáltató feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített gyűjtőedényben, az
ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és a Közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadott települési
hulladék kezelés céljából történő rendszeres elszállítása, ártalmatlanítást szolgáló létesítménybe való szállítása.
2.3. Közszolgáltató a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és
létesítményeivel, részben az 1.1. pontban hivatkozott pályázatok során beszerzett és átadott eszközök
használatával tesz eleget.
2.4. Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok
elkülönítetten gyűjtött részére is.
2.5. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató tevékenysége a Ht. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a közszolgáltatási területen az
ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél fogva - kötelező.
3.

A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület

A közszolgáltatási terület Gyomaendrőd Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi, a
31/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott belterületi ingatlantulajdonos ingatlanán
keletkező, közszolgáltatás körébe tartozó hulladék összegyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására
terjed ki (amelyen belül a jelen szerződés 2.1. pont szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet
Alvállalkozó végzi (ellátja)).
4.

A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama
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A Közszolgáltató az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását 2016. január 1. napjával
köteles megkezdeni és azt 2020. december 31-ig köteles ellátni.
5.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei

5.1. A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott, a
minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények alapján határozzák meg a Szerződő Felek.
5.2. A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges OHÜ Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. / Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(a továbbiakban: OHÜ / OKTF) által meghatározott minősítési osztály: A/I.
5.3. A Közszolgáltató a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz
szükséges eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez a jogszabályokban előírt
szakmai és személyi feltételeket biztosítani.
5.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása a
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.) területén, az elkülönítetten gyűjtött
hulladék kezelése a Gyomaközszolg Nonprofit Kft (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) telephelyén történik.
5.5. Közszolgáltató saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítást kötni.
6.

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

6.1. Szerződő Felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban a Ht. és
végrehajtására kiadott jogszabályok tartalmazzák. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogaikat és
kötelezettségeiket a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolják, illetve teljesítik, figyelembe véve a
hulladékgazdálkodás országos és területi célkitűzéseit, illetőleg egymás jogos érdekeit.
6.2. Az Önkormányzat kötelezettségei különösen:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk
szolgáltatása, a Ht. 35. § (1) g) pontjában foglaltakra tekintettel;
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő
összehangolásának elősegítése;
c) a közszolgáltatásnak a közszolgáltatási területen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának
elősegítését;
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és
létesítmények meghatározása;
6.3. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési önkormányzati rendeletalkotás az
Önkormányzat önálló hatásköre. Emiatt a települési önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjkedvezmény, vagy mentesség elszámolása (megtérítése) a Közszolgáltató részére az
Önkormányzat kötelezettsége, évente két alkalommal, első alkalommal tárgyév július 31-ig második alkalommal a
tárgyévet követő január hó 31-ig.
6.4. A Közszolgáltató kötelezettségei különösen:
a) a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott rendszer, módszer és
gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve évenkénti egyszeri lomtalanítás teljesítését.
c) az OHÜ/OKTF által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a minősítő okirat
Szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos meglétének biztosítása;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása;
e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése;
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és
létesítmények igénybevétele.
g) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek működtetése és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a
hatóságok jogszabályok szerinti tájékoztatása;
h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és
tájékoztatási rendszer működtetése;
i) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási
rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása;
j) a közszolgáltatást igénybevevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása és ennek
nyilvánosságra hozatala, a település által üzemeltetett honlapon.
k) A közszolgáltatás keretében gondoskodik az elkülönítetten gyűjtött hulladékok jogszabályban előírt módon történő
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begyűjtéséről szelektív gyűjtő szigetek, illetve házhoz menő gyűjtés keretében. A szelektív szigetek edényeinek
ürítését hetente egyszer köteles elvégezni, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot havonta egyszer köteles
házhoz menő gyűjtés keretében begyűjteni, kezelésre átvenni. A házhoz menő hulladékgyűjtés edényzetét, vagy
azonosító jellel ellátott más gyűjtőedényt (továbbiakban zsákot) az ingatlan használók észére biztosítja.
6.5. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében az alábbi
feladatokat köteles továbbá ellátni:
- Adminisztratív feladatok:
a) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés,
b) adminisztráció, nyilvántartás,
c) adatbázis-kezelés,
d) jogi ügyvitel.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi szerződések[1] kezelése,
így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása, megszüntetése.
- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül főbb feladatai:
a)
a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása,
b)
közszolgáltatást igénybevevők bejelentéseinek kezelése,
c)
közszolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása és kezelése, orvoslása
d)
számlareklamációk kezelése,
e)
személyes ügyfélszolgálat működtetése,
f)
telefonos ügyfélszolgálat működtetése,
g)
ügyeleti rendszer működtetése,
h)
internetes honlap működtetése.
6.6. Amennyiben a Közszolgáltató az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja és az nem az Önkormányzat
mulasztására vezethető vissza (pl. gépjármű meghibásodás, időjárási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről
gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és
ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a Közszolgáltató haladéktalanul értesíti az
Önkormányzatot. A Közszolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás
szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani.
6.7. Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem az Közszolgáltató által kiadott, jelzett
zsákban kerül kihelyezésre, úgy Közszolgáltató nem köteles a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére.
7.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei

7.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Ht. alapelveit kell érvényesíteni, kiemelten az
önellátás, közelség, szennyező fizet elveit, továbbá a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosításának elvét, és a keresztfinanszírozás tilalmának elvét.
7.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában a Önkormányzat, közvetlenül nem vesz részt. A
közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból kell finanszírozni.
7.3. A Közszolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti meg, melyet a
közszolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybevételére kötelezettől közvetlenül jogosult beszedni
(hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj).
7.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét - a miniszteri rendeletben foglaltaktól
eltérően - a Ht. 91. §-ában foglalt eltérésekkel kell megállapítani, figyelemmel a rezsicsökkentés teljesítésére
vonatkozó előírásokra.
8.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírása, valamint a
díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei

8.1. A Közszolgáltató havonta utólag, az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény, számviteli törvény,
valamint más vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével bocsátja ki a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásra vonatkozó számlát a közszolgáltatást igénybevevők felé.
8.2. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenysége során, a kiszámlázott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjak befizetési feltételeiről gondoskodni.
8.3. A Közszolgáltató köteles pénzgazdálkodását úgy megszervezni, hogy a kiszámlázott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjak fizetési határidőn belüli, illetve a lejárt, be nem folyt követelések nélkül is folyamatosan és
tartósan fedezni tudja folyó kiadásait.
8.4. A Közszolgáltató a késedelmes díjfizetések után – a Ptk-ban és az egyedi közüzemi szerződésben foglaltaknak
megfelelően – jogosult késedelmi kamatot és kezelési költséget érvényesíteni a késedelmesen fizető felhasználókkal
szemben. A Közszolgáltató a kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése érdekében a fogyasztókat a lejárt
tartozás megfizetésére írásban felszólítja, illetve a tartozás behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított
lehetőségekkel él. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltatás igénybevevőjét
terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei
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adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék
megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a Közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása
mellett, és a jogszabályokban foglalt egyéb feltételek teljesítésével - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.
9.

Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok
elszámolási szabályai

9.1. A Közszolgáltató a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb
hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet.
9.2. Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására annyiban jogosult, amennyiben ez nem
veszélyezteti a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátását.
9.3. A keresztfinanszírozás tilalmának Ht. szerinti elvéből következően a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás díjának részét képező ésszerű nyereség nem tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét.
9.4. Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végez a
Közszolgáltató az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes
tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást. A Közszolgáltató az általa ellátott egyéb
vállalkozási tevékenységek bevételeit, kiadásait, ráfordításait köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
bevételeitől, költségeitől, ráfordításaitól elkülönítetten, tételesen kezelni és nyilvántartani.
9.5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenység végzése esetén a Közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő
mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység
elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.
10. A Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony
gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások
10.1.
A Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a Szerződéssel vállalt közszolgáltatás
folyamatosan és maradéktalanul biztosított és finanszírozható legyen.
10.2.
A Közszolgáltató köteles Önkormányzat kérésére, az általa végzett hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással és a gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és egyéb analitikus
nyilvántartásaival egyező tartalommal Önkormányzatnak írásban megadni.
10.3.
A Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy Önkormányzat közvetlenül, vagy arra
kijelölt, szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a
Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését.
10.4.
Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy Önkormányzat, vagy képviselője az ellenőrzés
feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az ellenőrzés nem járhat
Közszolgáltató tevékenységének indokolatlan vagy ismétlődő megzavarásával.
11. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele
11.1.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához
Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére. A
Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
11.2.
Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy Közszolgáltató az 1.1. pontban hivatkozott
pályázatokban foglaltak szerint a pályázati cél elérése érdekében a 2. pontban hivatkozott feladat a 3. pontban
hivatkozott közszolgáltatási területen ellátására a többségi önkormányzati tulajdonban lévő Gyomaközszolg
Kommunális Nonprofit Kft.-t (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2, KÜJ: 101959814, KTJ: 101705153, stat.sz.:
13794602-9002-113-04, minősítő okirat száma: XXXX), mint alvállalkozót vonja be.
12. A Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések
12.1.
A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a jogszabályok
rendelkezéseinek a megtartásával.
12.2. A Szerződés megszűnik:
a) a Szerződés szerinti időtartam elteltével,
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) felmondással,
d) a Felek közös megegyezésével.
12.3. Az Önkormányzat a Szerződést a Ptk.-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor mondhatja fel,
ha a Közszolgáltató:
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a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá
vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen
megállapította,
b) a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, vagy
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő
okirattal.
12.4. A Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
akkor mondhatja fel, ha
a) az Önkormányzat a Szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás teljesítését; vagy
b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg,
hogy az a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
12.5. Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki (a szerződésben tételesen felsorolható): a másik fél
írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt,
szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű
határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható
módon orvosolni. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél
jogosult a Szerződést írásban felmondani.
12.6. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap, d.) pont esetében 30 nap
12.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, (megszüntetésig)
kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó és
Közszolgáltató által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására.
12.8. A Szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és
nyilvántartásait a Közszolgáltató a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megszűnése napján átadja.
13. Vegyes és záró rendelkezések
13.1.
A Szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.
13.2.
A Szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy
értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező rendes bírósághoz fordulnak.
13.3.
A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott
valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként
kezelik, azokat kizárólag Szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat
megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak
az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat,
adatokat, stb., amelyek a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a titoktartási
kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté, vagy megismerhetővé.
13.4.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve önkormányzati rendelet alapján a közérdekű
és a közérdekből nyilvános adatokra, illetve az üzleti titok megismerését hatóságok, állami, önkormányzati szervek beleértve az OHÜ-t is - számára biztosító rendelkezésekre.
13.5.
A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben
maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben
egyenértékű rendelkezéssel váltják fel.
13.6.
A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges engedményezéséhez a
mindenkori másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
13.7.
A felek képviselői kijelentik, hogy a Szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.
Kelt: …………………………………………..
Ezt a szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ……………………………….. sz. határozatával jóváhagyta.
Toldi Balázs
polgármester

Fekete József
ügyvezető
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Ellenjegyezte:
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

[1] A hatályos jogszabályok szerint nincs feltétlenül szerződési kényszer
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Új Közszolgáltatás szerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1. hatállyal, a KEOP-1.1.1./2F/09-112012-0005 valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043. számú pályázatok megvalósítása érdekében a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos közszolgáltatás elvégzésére közszolgáltatási szerződést kíván
kötni a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, az alábbiak szerint:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
KSH azonosító: 15725527-8411-321-04
Törzskönyvi azonosító: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Bankszámlaszám: 53200125-11062402
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
Teljes név: Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Rövid név: Körös-szögi Nonprofit Kft.
Székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Cégjegyzékszám: 04-09-012787
KSH azonosító (statisztikai számjel): 24791476-3821-572-04
KÜJ azonosító: 103 242 240
KTJ azonosító: 101 510 513
Adószám: 24791476-2-04,
Bankszámlaszám: 53200125-11096915
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Hamza zoltán ügyvezető
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között, az alulírott
helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Preambulum

1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005, valamint a KEOP-1.1.1./C/132013-0043 azonosító számú pályázat alapján jött létre.
1.2. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződésre érvényesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 9.§
(1) j). pontjában meghatározottak, így a megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződésre a Kbt. szabályait nem kell
alkalmazni.
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2.

A Szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése

2.1. A közszolgáltatási tevékenység:
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, valamint
az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok ellátása;
- a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállítása és kezelése;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, üzemeltetése;
- a hatályos jogszabályok által- beleértve a közszolgáltatási terület települési önkormányzatának rendeletét is meghatározott tartalommal és keretek között.
2.2. A fentiek keretében a Közszolgáltató feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített gyűjtőedényben, az
ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és a Közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadott települési
hulladék kezelés céljából történő rendszeres elszállítása, ártalmatlanítást szolgáló létesítménybe való szállítása.
2.3. Közszolgáltató a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és
létesítményeivel, részben az 1.1. pontban hivatkozott pályázatok során beszerzett és átadott eszközök
használatával tesz eleget.
2.4. Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok
elkülönítetten gyűjtött részére is.
2.5. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató tevékenysége a Ht. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a közszolgáltatási területen az
ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél fogva - kötelező.
3.

A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület

A közszolgáltatási terület Gyomaendrőd Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi, a
31/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott belterületi ingatlantulajdonos ingatlanán
keletkező, közszolgáltatás körébe tartozó hulladék összegyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására
terjed ki (amelyen belül a jelen szerződés 2.1. pont szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet
Alvállalkozó végzi (ellátja)).
4.

A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama

A Közszolgáltató az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását 2016. január 1. napjával
köteles megkezdeni és azt 2020. december 31-ig köteles ellátni.
5.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei

5.1. A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott, a
minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények alapján határozzák meg a Szerződő Felek.
5.2. A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges OHÜ Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. / Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(a továbbiakban: OHÜ / OKTF) által meghatározott minősítési osztály: A/I.
5.3. A Közszolgáltató a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz
szükséges eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez a jogszabályokban előírt
szakmai és személyi feltételeket biztosítani.
5.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása a
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.) területén, az elkülönítetten gyűjtött
hulladék kezelése a Gyomaközszolg Nonprofit Kft (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) telephelyén történik.
5.5. Közszolgáltató saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítást kötni.
6.

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

6.1. Szerződő Felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban a Ht. és
végrehajtására kiadott jogszabályok tartalmazzák. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogaikat és
kötelezettségeiket a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolják, illetve teljesítik, figyelembe véve a
hulladékgazdálkodás országos és területi célkitűzéseit, illetőleg egymás jogos érdekeit.
6.2. Az Önkormányzat kötelezettségei különösen:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk
szolgáltatása, a Ht. 35. § (1) g) pontjában foglaltakra tekintettel;
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő
összehangolásának elősegítése;
c) a közszolgáltatásnak a közszolgáltatási területen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának
elősegítését;
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d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és
létesítmények meghatározása;
6.3. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési önkormányzati rendeletalkotás az
Önkormányzat önálló hatásköre. Emiatt a települési önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjkedvezmény, vagy mentesség elszámolása (megtérítése) a Közszolgáltató részére az
Önkormányzat kötelezettsége, évente két alkalommal, első alkalommal tárgyév július 31-ig második alkalommal a
tárgyévet követő január hó 31-ig.
6.4. A Közszolgáltató kötelezettségei különösen:
a) a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott rendszer, módszer és
gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve évenkénti egyszeri lomtalanítás teljesítését.
c) az OHÜ/OKTF által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a minősítő okirat
Szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos meglétének biztosítása;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása;
e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése;
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és
létesítmények igénybevétele.
g) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek működtetése és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a
hatóságok jogszabályok szerinti tájékoztatása;
h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és
tájékoztatási rendszer működtetése;
i) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási
rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása;
j) a közszolgáltatást igénybevevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása és ennek
nyilvánosságra hozatala, a település által üzemeltetett honlapon.
k) A közszolgáltatás keretében gondoskodik az elkülönítetten gyűjtött hulladékok jogszabályban előírt módon történő
begyűjtéséről szelektív gyűjtő szigetek, illetve házhoz menő gyűjtés keretében. A szelektív szigetek edényeinek
ürítését hetente egyszer köteles elvégezni, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot havonta egyszer köteles
házhoz menő gyűjtés keretében begyűjteni, kezelésre átvenni. A házhoz menő hulladékgyűjtés edényzetét, vagy
azonosító jellel ellátott más gyűjtőedényt (továbbiakban zsákot) az ingatlan használók észére biztosítja.
6.5. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében az alábbi
feladatokat köteles továbbá ellátni:
- Adminisztratív feladatok:
a) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés,
b) adminisztráció, nyilvántartás,
c) adatbázis-kezelés,
d) jogi ügyvitel.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi szerződések[1] kezelése,
így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása, megszüntetése.
- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül főbb feladatai:
a)
a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása,
b)
közszolgáltatást igénybevevők bejelentéseinek kezelése,
c)
közszolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása és kezelése, orvoslása
d)
számlareklamációk kezelése,
e)
személyes ügyfélszolgálat működtetése,
f)
telefonos ügyfélszolgálat működtetése,
g)
ügyeleti rendszer működtetése,
h)
internetes honlap működtetése.
6.6. Amennyiben a Közszolgáltató az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja és az nem az Önkormányzat
mulasztására vezethető vissza (pl. gépjármű meghibásodás, időjárási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről
gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és
ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a Közszolgáltató haladéktalanul értesíti az
Önkormányzatot. A Közszolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás
szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani.
6.7. Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem az Közszolgáltató által kiadott, jelzett
zsákban kerül kihelyezésre, úgy Közszolgáltató nem köteles a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére.
7.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei
21

7.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Ht. alapelveit kell érvényesíteni, kiemelten az
önellátás, közelség, szennyező fizet elveit, továbbá a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosításának elvét, és a keresztfinanszírozás tilalmának elvét.
7.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában a Önkormányzat, közvetlenül nem vesz részt. A
közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból kell finanszírozni.
7.3. A Közszolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti meg, melyet a
közszolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybevételére kötelezettől közvetlenül jogosult beszedni
(hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj).
7.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét - a miniszteri rendeletben foglaltaktól
eltérően - a Ht. 91. §-ában foglalt eltérésekkel kell megállapítani, figyelemmel a rezsicsökkentés teljesítésére
vonatkozó előírásokra.
8.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírása, valamint a
díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei

8.1. A Közszolgáltató havonta utólag, az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény, számviteli törvény,
valamint más vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével bocsátja ki a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásra vonatkozó számlát a közszolgáltatást igénybevevők felé.
8.2. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenysége során, a kiszámlázott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjak befizetési feltételeiről gondoskodni.
8.3. A Közszolgáltató köteles pénzgazdálkodását úgy megszervezni, hogy a kiszámlázott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjak fizetési határidőn belüli, illetve a lejárt, be nem folyt követelések nélkül is folyamatosan és
tartósan fedezni tudja folyó kiadásait.
8.4. A Közszolgáltató a késedelmes díjfizetések után – a Ptk-ban és az egyedi közüzemi szerződésben foglaltaknak
megfelelően – jogosult késedelmi kamatot és kezelési költséget érvényesíteni a késedelmesen fizető felhasználókkal
szemben. A Közszolgáltató a kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése érdekében a fogyasztókat a lejárt
tartozás megfizetésére írásban felszólítja, illetve a tartozás behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított
lehetőségekkel él. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltatás igénybevevőjét
terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék
megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a Közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása
mellett, és a jogszabályokban foglalt egyéb feltételek teljesítésével - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.
9.

Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok
elszámolási szabályai

9.1. A Közszolgáltató a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb
hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet.
9.2. Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására annyiban jogosult, amennyiben ez nem
veszélyezteti a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátását.
9.3. A keresztfinanszírozás tilalmának Ht. szerinti elvéből következően a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás díjának részét képező ésszerű nyereség nem tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét.
9.4. Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végez a
Közszolgáltató az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes
tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást. A Közszolgáltató az általa ellátott egyéb
vállalkozási tevékenységek bevételeit, kiadásait, ráfordításait köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
bevételeitől, költségeitől, ráfordításaitól elkülönítetten, tételesen kezelni és nyilvántartani.
9.5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenység végzése esetén a Közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő
mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység
elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.
10. A Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony
gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások
10.1.
A Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a Szerződéssel vállalt közszolgáltatás
folyamatosan és maradéktalanul biztosított és finanszírozható legyen.
10.2.
A Közszolgáltató köteles Önkormányzat kérésére, az általa végzett hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással és a gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és egyéb analitikus
nyilvántartásaival egyező tartalommal Önkormányzatnak írásban megadni.
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10.3.
A Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy Önkormányzat közvetlenül, vagy arra
kijelölt, szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a
Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését.
10.4.
Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy Önkormányzat, vagy képviselője az ellenőrzés
feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az ellenőrzés nem járhat
Közszolgáltató tevékenységének indokolatlan vagy ismétlődő megzavarásával.
11. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele
11.1.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához
Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére. A
Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
11.2.
Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy Közszolgáltató az 1.1. pontban hivatkozott
pályázatokban foglaltak szerint a pályázati cél elérése érdekében a 2. pontban hivatkozott feladat a 3. pontban
hivatkozott közszolgáltatási területen ellátására a többségi önkormányzati tulajdonban lévő Gyomaközszolg
Kommunális Nonprofit Kft.-t (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2, KÜJ: 101959814, KTJ: 101705153, stat.sz.:
13794602-9002-113-04, minősítő okirat száma: XXXX), mint alvállalkozót vonja be.
12. A Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések
12.1.
A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a jogszabályok
rendelkezéseinek a megtartásával.
12.2. A Szerződés megszűnik:
a) a Szerződés szerinti időtartam elteltével,
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) felmondással,
d) a Felek közös megegyezésével.
12.3. Az Önkormányzat a Szerződést a Ptk.-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor mondhatja fel,
ha a Közszolgáltató:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá
vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen
megállapította,
b) a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, vagy
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő
okirattal.
12.4. A Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
akkor mondhatja fel, ha
a) az Önkormányzat a Szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás teljesítését; vagy
b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg,
hogy az a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
12.5. Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki (a szerződésben tételesen felsorolható): a másik fél
írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt,
szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű
határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható
módon orvosolni. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél
jogosult a Szerződést írásban felmondani.
12.6. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap, d.) pont esetében 30 nap
12.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, (megszüntetésig)
kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó és
Közszolgáltató által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására.
12.8. A Szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és
nyilvántartásait a Közszolgáltató a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megszűnése napján átadja.
13. Vegyes és záró rendelkezések
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13.1.
A Szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.
13.2.
A Szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy
értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező rendes bírósághoz fordulnak.
13.3.
A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott
valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként
kezelik, azokat kizárólag Szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat
megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak
az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat,
adatokat, stb., amelyek a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a titoktartási
kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté, vagy megismerhetővé.
13.4.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve önkormányzati rendelet alapján a közérdekű
és a közérdekből nyilvános adatokra, illetve az üzleti titok megismerését hatóságok, állami, önkormányzati szervek beleértve az OHÜ-t is - számára biztosító rendelkezésekre.
13.5.
A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben
maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben
egyenértékű rendelkezéssel váltják fel.
13.6.
A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges engedményezéséhez a
mindenkori másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
13.7.
A felek képviselői kijelentik, hogy a Szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.
Kelt: …………………………………………..
Ezt a szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ……………………………….. sz. határozatával jóváhagyta.
Toldi Balázs
polgármester

Fekete József
ügyvezető

Dr. Uhrin Anna
Jegyző

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Ellenjegyezte:

[1] A hatályos jogszabályok szerint nincs feltétlenül szerződési kényszer
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"Rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (…..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.
§ (2)-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, …….
…………………………………
Toldi Balázs
polgármester

…………………………………
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

1. melléklet a …./2015. (….) önkormányzati rendelethez
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
1. A szolgáltató megnevezése: Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2. Székhely: 5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 19.
3. KÜJ azonosító: 103 242 240
4. KTJ-azonosító: 101 510 513
5. Statisztikai számjel: 24791476-3821-572-04
6. Adószám: 24791476-2-04
7. Cégjegyzékszám: 04 09 012787
8. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/10357-7/2015.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"Rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (…..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.
§ (2)-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, …….
25

…………………………………
Toldi Balázs
polgármester

…………………………………
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

1. melléklet a …./2015. (….) önkormányzati rendelethez
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
1. A szolgáltató megnevezése: Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2. Székhely: 5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 19.
3. KÜJ azonosító: 103 242 240
4. KTJ-azonosító: 101 510 513
5. Statisztikai számjel: 24791476-3821-572-04
6. Adószám: 24791476-2-04
7. Cégjegyzékszám: 04 09 012787
8. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/10357-7/2015.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
4. döntési javaslat
"Alvállalkozói szerződés véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2012-0005 valamint a KEOP1.1.1/C/13-2013-0043. számú pályázati célok elérése érdekében a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
valamint a Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Kft. között kötendő alvállalkozói szerződést jóváhagyja az
alábbiak szerint:
ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u.
19., képviseli: Hamza Zoltán Gábor ügyvezető, adószám: 24791476-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-012787, KSH
azonosító: 24791476-3821-572-04 , KÜJ azonosító: 103 242 240 ,KTJ azonosító: 101 510 513 , bankszámlaszám:
53200125-11096915, számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet) közszolgáltatást ellátó
nonprofit gazdasági társaság, -továbbiakban: közszolgáltató vállalkozó, másrészről a Gyomaközszolg
Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2., képviseli: Fekete
József ügyvezető, adószám: 13794602-2-04, KSH azonosító: 13794602-3811-572-04; bankszámlaszám: 1173312020015453-00000000, számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. ) továbbiakban: Alvállalkozó, együttesen
Szerződő felekközött alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. Preambulum
1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen alvállalkozói szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005, valamint a
KEOP-1.1.1./C/13-2013-0043 azonosító számú pályázat alapján jött létre. Továbbá rögzítik, hogy nevezett
pályázatok kapcsán Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(mint Közszolgáltató) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén folytatott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatok ellátására közszolgáltatási szerződést kötött.
1.2. Közszolgáltató vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatai ellátására – a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 41. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az 1.1. pontban írt hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés 11. pontjában biztosított jogánál fogva – alvállalkozóként a Gyomaközszolg Kommunális
Nonprofit Közszolgáltató Kft.-t veszi igénybe. Szerződő felek kijelentik, hogy a Közszolgáltató vállalkozó, valamint
Alvállalkozó a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 9. § (1) bekezdés j) pontjában
meghatározott ajánlatkérők, valamint a hivatkozott pontban szereplő kritériumok e szerződéssel teljesülnek, így a
megkötésre kerülő alvállalkozói szerződésre a Kbt. szabályait nem kell alkalmazni.
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1.3. Az itt írtak alapján a Közszolgáltató vállalkozó megbízza a jelen szerződésben, valamint a tevékenységre
irányadó mindenkor hatályos jogszabályok alapján az Alvállalkozót a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatok ellátásával a jelen szerződésben rögzített terjedelemben. Alvállalkozó kijelenti, hogy ezen feladatok
ellátására kötelezettséget vállal.
2. A szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése
2.1. A közszolgáltatási tevékenység:
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, valamint
az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok ellátása;
- a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállítása és kezelése;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, üzemeltetése
- a hatályos jogszabályok - beleértve a közszolgáltatási terület települési önkormányzatának rendeletét is - által
meghatározott tartalommal bíró és keretek között végzett tevékenység.
2.2. A fentiek keretében a Alvállalkozó feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített gyűjtőedényben, az
ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és a Közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadott települési
hulladék kezelés céljából történő rendszeres elszállítása, ártalmatlanítást szolgáló létesítménybe való szállítása,
mely feladat kizárólag a jogszabályban meghatározott kötelezően ellátandó feladatra vonatkozik.
2.3. Alvállalkozó a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és létesítményeivel,
részben e szerződés alapján részére átadott eszközökkel, berendezésekkel, valamint Gyomaendrőd Város
Önkormányzata által biztosított létesítmények használatával tesz eleget.
2.4. Alvállalkozó tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok
elkülönítetten gyűjtött részére is.
2.5. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató vállalkozó tevékenysége a Ht. és más vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a közszolgáltatási
területen az ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél fogva - kötelező.
3.
A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület
A közszolgáltatási terület Gyomaendrőd Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi, a
31/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott belterületi ingatlantulajdonos ingatlanán
keletkező, közszolgáltatás körébe tartozó hulladék összegyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására
terjed ki (amelyen belül a jelen szerződés 2.1. pont szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet
Alvállalkozó végzi (ellátja)).
4.
A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama
Alvállalkozó az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását 2016. január 1. napjával köteles
megkezdeni és azt 2020. december 31-ig köteles ellátni.
5.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei
5.1. A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott, a
minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények alapján határozzák meg a Szerződő Felek.
5.2. A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges OHÜ Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. / Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(a továbbiakban: OHÜ / OKTF) által meghatározott minősítési osztály: minimum A/I.
5.3. Alvállalkozó a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz szükséges
eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez a jogszabályokban előírt szakmai és
személyi feltételeket biztosítani.
5.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása
a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.) területén, az elkülönítetten
gyűjtött hulladék kezelése a Gyomaközszolg Nonprofit Kft (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) telephelyén történik.
5.5.

Alvállalkozó saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítást kötni.

6.
A Közszolgáltató vállalkozó kötelezettségei:
6.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához az Alvállalkozó számára szükséges információk
szolgáltatása, az árképzés és a hulladékgazdálkodási technológia kidolgozása és az Alvállalkozó részére történő
átadása.
6.2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére,
szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározásának az Alvállalkozó felé történő közlése.
6.3. Az Alvállalkozó kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában.
7.
Az Alvállalkozó kötelezettségei:
7.1. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak folyamatos és teljes körű ellátása.
7.2.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok és a Közszolgáltató vállalkozó szerint
27

meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve az évenként legalább egy alkalommal
végzett lomtalanítás és elkülönített gyűjtés teljesítését is. A közszolgáltatás keretében gondoskodik az elkülönítetten
gyűjtött hulladékok jogszabályban előírt módon történő begyűjtéséről szelektív gyűjtő szigetek, illetve házhoz menő
gyűjtés keretében. A szelektív szigetek edényeinek ürítését hetente egyszer köteles elvégezni, az elkülönítetten
gyűjtött települési hulladékot havonta egyszer köteles házhoz menő gyűjtés keretében begyűjteni, kezelésre átvenni.
A házhoz menő hulladékgyűjtés edényzetét, vagy azonosító jellel ellátott más gyűjtőedényt (továbbiakban zsákot) az
ingatlan használók észére biztosítja.
7.3. Az OHÜ / OKTF által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a minősítő okirat
szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos meglétének biztosítása.
7.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép,
eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása.
7.5. A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges karbantartások elvégzése, a fejlesztések
megvalósításába való közreműködés.
7.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és
létesítmények igénybevétele.
7.7. A hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek működtetése és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a
hatóságok jogszabályok szerinti tájékoztatása.
7.8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és
tájékoztatási rendszer működtetése, ezen belül főbb feladatai:
a)
a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása,
b)
közszolgáltatást igénybevevők bejelentéseinek kezelése,
c)
közszolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása és kezelése, orvoslása
d)
számlareklamációk kezelése,
e)
személyes ügyfélszolgálat működtetése,
f)
telefonos ügyfélszolgálat működtetése,
g)
ügyeleti rendszer működtetése,
h)
ünnepnapokon történő szállítás megszervezése.
7.9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása, készpénzes befizetés esetén annak beszedése
(pénzkezelési szabályzat!!).
7.10.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi szerződések
kezelése, így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása, megszüntetése.
7.11.A hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási
rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.
7.12.Alvállalkozó köteles továbbá – havonta, utólag a hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett
ingatlanhasználó, vagy tőle a fizetési kötelezettséget jogszerűen átvállaló személy, vagy önkormányzat részére a
közszolgáltatásról a Közszolgáltató vállalkozó nevében számlát kiállítani, a számlakibocsátással és lejárt
tartozásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat elvégezni, a számlákat előkészíteni, a fizetésre kötelezetteknek
megküldeni a hatályos adatkezelési jogszabályok előírásai szerint, továbbá köteles a számlákkal kapcsolatos
igények érvényesítésére az alábbiak figyelembevételével:
a.)
Az alvállalkozó feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevő lakossági fogyasztók és
gazdálkodó szervezetek adatainak nyilvántartása, karbantartása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
számlázása és a díjszámlák elkészítése, a számlázott díjakat tartalmazó számlák fogyasztók részére történő
elküldése/kézbesítése. A számla kiállítása utólag történik, az egységes számlaképről szóló törvény, a számviteli
törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kerül kibocsátásra. Az alvállalkozó feladata a
késedelmes díjfizetés után a Ptk-ba és a közszolgáltatást igénybe vevőkkel kötött szerződésben foglaltaknak
megfelelően késedelmi kamat és kezelési költség érvényesítése. Az Alvállalkozó a kiszámlázott közszolgáltatási
díjak beszedése érdekében a felhasználókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban szólítja fel, ill. a tartozások
behajtása érdekébe a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel él.
b.)
A közszolgáltatást igénybevevő szerződő felek a Közszolgáltató vállalkozó tulajdonában lévő, a
közszolgáltatási díjak beszedésére elkülönített számlára fizetik be az Alvállalkozó által kiszámlázott díjakat.
Alvállalkozó a készpénzben befizetett díjakat elkülönítetten gyűjti, azt a személyes díjbefizetést követően
Közszolgáltató vállalkozó elkülönített számlájára befizeti a Szerződő felek által közösen megalkotott pénzkezelési
szabályzatnak megfelelően.
c.)
A kiszámlázott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról, a készpénzben, Alvállalkozónál történt
díjbefizetésekről, a hátralékokról, valamint a szerződés tárgyával kapcsolatban felmerült költségekről, ráfordításokról
az alvállalkozó havonta és időarányosan elszámolást készít, a közszolgáltatási feladat elvégzésével kapcsolatban
felmerült költségeiről kiállítja számláját és azt a tárgy hónap végén a Közszolgáltató vállalkozó részére megküldi.
d.)
A Közszolgáltató vállalkozó a közszolgáltatási díjak beszedésére elkülönített számláról a Szerződés 7.12.c.)
pont szerinti számlát a Szerződés 8.2. pontja szerint Alvállalkozó részére teljesíti.
e.)
Jelen szerződés M.3. jelű mellékletét képezi a szolgáltatás elszámolásához tartozó költségterv, amely a
szerződésben szereplő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges állandó költségeket
tartalmazza. A költségterv nem tartalmazza a közszolgáltatási feladatok közül a hulladékkezelés, illetve
ártalmatlanítás költségeit. A szerződő felek a költségtervet évente felülvizsgálják és elvégzik a szükséges
módosításokat. A felek által jóváhagyott költségtervet az Alvállalkozó köteles betartani.
f.)
Alvállalkozó feladata a tevékenységéhez kapcsolódó könyvelés elvégzése, bevallások és egyéb hatóságok
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felé előírt adatszolgáltatások elkészítése, elküldése, továbbá a Közszolgáltató vállalkozó részére adatszolgáltatás
azokban az ügyekben, amelyekben a Közszolgáltató vállalkozó köteles ugyanezen feladatok végzésére,
nyilvántartására, ill. adatszolgáltatásra.
8.
Az alvállalkozói díjat a felek az alábbi szempontok alapján határozzák meg:
8.1. Alvállalkozó által készített és Közszolgáltató vállalkozó részére átadott költségtervben szereplő tételek
képezik a költségelszámolás alapját – jelen szerződés M.3. melléklete –. Közszolgáltató vállalkozó jelen okirat
aláírásával tudomásul vette Alvállalkozó által jelen szerződésben vállalt feladatai teljesítése körében felszámítandó
költség nemeket és kötelezettséget vállal azok megfizetésére. Alvállalkozó jogosult a feladat ellátásával kapcsolatos
igazolt költségeinek tételes elszámolására. Alvállalkozó köteles hitelt érdemlően, bizonylatokkal igazolni áthárított
költségeit.
8.2. Alvállalkozó jogosult jelen alvállalkozói szerződés tárgyát képező feladatai ellátásával kapcsolatos költségeit
Közszolgáltató vállalkozótól havonta benyújtott számla alapján követelni, Közszolgáltató vállalkozó pedig köteles
azokat a teljesítés igazolásától számított 10 napon belül megfizetni. A teljesítés igazolás kiadása a számla
beérkezésétől számított 5 nap.
8.3. Alvállalkozó jogosult felszámítani Közszolgáltató vállalkozó felé a jogszabályváltozás folytán keletkezett
többletköltségeit, továbbá az általa fizetendő új vagy többlet díjakat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
teljesítéséhez igénybe vett jármű, gép, eszköz, berendezés általános, fentieken kívüli költségein felül azok
működtetése során felmerült rendkívüli költségeket /fődarab csere, egyéb ehhez hasonló költségek/, vis maior
folytán felmerülő költségeket.
8.4. Abban is megállapodnak a Szerződő felek, hogy az egymás közötti elszámolásuk határideje a hatályos ÁFA
törvényben rögzített ÁFA fizetési határidőknek megfelelő, a fizetési kötelezettségeik ezen határidőhöz igazodik.
8.5. Alvállalkozó a Közszolgáltató vállalkozó felé büntetőjogi felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok
pontosságáért, hitelességéért, az általa kiállított számlák, vezetett nyilvántartások adatainak jogszerűségéért.
Egyidejűleg az Alvállalkozó a Közszolgáltató vállalkozó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok
ellátásával kapcsolatos adatok szolgáltatásáért kötelezettséget vállal és lehetőséget biztosít arra, hogy az adatok
hitelességét a Közszolgáltató vállalkozó bármikor, korlátozás nélkül ellenőrizze, továbbá betekintést enged a
Közszolgáltató vállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos
nyilvántartásaiba.
9.
Átadott eszközök
9.1. Közszolgáltató vállalkozó az 1.1. pontban hivatkozott pályázatok során beszerzett gépjárműveket, célgépeket és
egyéb eszközöket (továbbiakban használatba adott eszközök) jelen szerződés keretei között Alvállalkozó részére
használatba adja.
9.2. A használatba adott eszközök tételes jegyzéke jelen szerződés M.2. jelű melléklete, mely részletezi a
használatba adott eszközök pontos megnevezését, fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi megjelöléseket (forgalmi
rendszám, alvázszám, motorszám, stb.), évjárat, egyéb adatok (futásteljesítmény, hengerűrtartalom, teljesítmény,
stb.), valamint az eszközök átadáskori állapotának pontos leírását.
9.3. A használatba adott eszközök az 1.1. pontban hivatkozott pályázatokban szereplő célokat kell, hogy
megvalósítsák.
9.4. Alvállalkozó a használatban adott eszközökkel kapcsolatosan köteles minden hazai jogszabályt, hatósági
előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.
9.5. Alvállalkozó köteles a használatba adott eszközöket és tartozékaikat a típusukra vonatkozó használati-kezelési
útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden
felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
9.6. Közszolgáltató vállalkozó semmilyen módon nem felelős az Alvállalkozó és utasai testi épségéért, valamint egy
esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésekért.
9.7. Az átadott eszközök bérleti díját Szerződő felek közös megegyezéssel állapítják meg, melyet évente
felülvizsgálni szükséges. A bérleti díj összege: XXXXX nettó Ft / hó + 27% ÁFA. Közszolgáltató vállalkozó a
használatba adott eszközök bérleti díjról havonta számlát állít ki Alvállalkozó részére, melyet Alvállalkozó a számla
kiállításától számított 15 napon belül köteles megtéríteni.
10. További, a teljesítésben közreműködők igénybevétele
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához Alvállalkozó
jogosult további alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére. Az Alvállalkozó által
bevont egyéb közreműködők teljesítéséért Alvállalkozó úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
11. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések
A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a jogszabályok rendelkezéseinek
a megtartásával.
12. A Szerződés megszűnése
12.1.
A Szerződés megszűnik:
a)
a Szerződés szerinti időtartam elteltével,
b)
a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
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c)
d)

felmondással,
a Felek közös megegyezésével.

12.2.
A Közszolgáltató vállalkozó a jelen szerződést – a Ptk-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően
– akkor mondhatja fel, ha az Alvállalkozó:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá
vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen
megállapította,
b) a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, vagy
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ/OKTF által kiállított
minősítő okirattal.
12.3.
Alvállalkozó a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően jelen szerződést akkor mondhatja fel, ha
a) A Közszolgáltató vállalkozó a meghatározott kötelezettségét - az Alvállalkozó felszólítása ellenére - súlyosan
megsérti, és ezzel az Alvállalkozónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
teljesítését; vagy
b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg,
hogy az az Alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
12.4.
Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki, a felmondás előtt a felmondásra jogosult köteles
írásban, és részletesen tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt
szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének megfelelő
határidőn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által
elfogadható módon orvosolni. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a
másik fél jogosult a szerződést írásban felmondani. A felmondási idő 60 nap, amely az írásbeli felmondás
kézhezvételi napját követő napon kezdődik.
12.5.
A jelen szerződés megszűnése esetén a megszűnés napján az Alvállalkozó a közszolgáltatás ellátásával
kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató vállalkozónak átadja és a felek
egymással teljes körűen elszámolnak.
13. Egyéb rendelkezések
13.1.A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott információkat,
adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni. Ennek megsértéséből adódóan a feleket kártérítési – súlyosabb esetben
büntetőjogi – felelősség terheli.
13.2.A Szerződő felek a jelen szerződés teljesítésében egymással kötelesek együttműködni, a szerződésszerű
teljesítés érdekében minden szükséges információt egymásnak haladéktalanul szolgáltatni. A Szerződő felek
tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés módosítása szükségessé válhat részben a gyakorlati végrehatása során
kialakuló új körülmények, ill. jogszabályok változása miatt, ezért fenntartják a jogot a szerződésmódosítás
kezdeményezésére.
13.3.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvény, illetve a
hulladékgazdálkodásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések irányadók.
13.4.Szerződő felek – képviselőik útján – jelen szerződést azzal, hogy akaratukkal mindenben egyező, elolvasás és
értelmezés után jóváhagyólag 4 példányban írták alá. A feleket képviselők kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására
teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.
Mellékletek:
M.1.
Pénzkezelési szabályzat
M.2.
KEOP pályázatok során beszerzett, jelen szerződéssel egyidejűleg használatba adott eszközök jegyzéke
M.3.
A szolgáltatás elszámolásához tartozó költségterv (a szerződésben szereplő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásához szükséges állandó költségekről)
Jóváhagyó határozatok:
Gyomaendrőd Város önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:
…………………………………………………………………
Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft. Taggyűlése részéről:
…………………………………………………………………
Kelt: Gyomaendrőd, 2015. ……………………………….
30

…………………………………………
Hamza Zoltán
ügyvezető
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

…………………………………………
Fekete József
ügyvezető
Gyomaközszolg Kommunális
Nonprofit Közszolgáltató Kft.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
4. döntési javaslat
"Alvállalkozói szerződés véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2012-0005 valamint a KEOP1.1.1/C/13-2013-0043. számú pályázati célok elérése érdekében a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
valamint a Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Kft. között kötendő alvállalkozói szerződést jóváhagyja az
alábbiak szerint:
ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u.
19., képviseli: Hamza Zoltán Gábor ügyvezető, adószám: 24791476-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-012787, KSH
azonosító: 24791476-3821-572-04 , KÜJ azonosító: 103 242 240 ,KTJ azonosító: 101 510 513 , bankszámlaszám:
53200125-11096915, számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet) közszolgáltatást ellátó
nonprofit gazdasági társaság, -továbbiakban: közszolgáltató vállalkozó, másrészről a Gyomaközszolg
Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2., képviseli: Fekete
József ügyvezető, adószám: 13794602-2-04, KSH azonosító: 13794602-3811-572-04; bankszámlaszám: 1173312020015453-00000000, számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. ) továbbiakban: Alvállalkozó, együttesen
Szerződő felekközött alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. Preambulum
1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen alvállalkozói szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005, valamint a
KEOP-1.1.1./C/13-2013-0043 azonosító számú pályázat alapján jött létre. Továbbá rögzítik, hogy nevezett
pályázatok kapcsán Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(mint Közszolgáltató) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén folytatott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatok ellátására közszolgáltatási szerződést kötött.
1.2. Közszolgáltató vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatai ellátására – a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 41. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az 1.1. pontban írt hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés 11. pontjában biztosított jogánál fogva – alvállalkozóként a Gyomaközszolg Kommunális
Nonprofit Közszolgáltató Kft.-t veszi igénybe. Szerződő felek kijelentik, hogy a Közszolgáltató vállalkozó, valamint
Alvállalkozó a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 9. § (1) bekezdés j) pontjában
meghatározott ajánlatkérők, valamint a hivatkozott pontban szereplő kritériumok e szerződéssel teljesülnek, így a
megkötésre kerülő alvállalkozói szerződésre a Kbt. szabályait nem kell alkalmazni.
1.3. Az itt írtak alapján a Közszolgáltató vállalkozó megbízza a jelen szerződésben, valamint a tevékenységre
irányadó mindenkor hatályos jogszabályok alapján az Alvállalkozót a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatok ellátásával a jelen szerződésben rögzített terjedelemben. Alvállalkozó kijelenti, hogy ezen feladatok
ellátására kötelezettséget vállal.
2. A szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése
2.1. A közszolgáltatási tevékenység:
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, valamint
az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok ellátása;
- a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállítása és kezelése;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, üzemeltetése
- a hatályos jogszabályok - beleértve a közszolgáltatási terület települési önkormányzatának rendeletét is - által
meghatározott tartalommal bíró és keretek között végzett tevékenység.
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2.2. A fentiek keretében a Alvállalkozó feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített gyűjtőedényben, az
ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és a Közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadott települési
hulladék kezelés céljából történő rendszeres elszállítása, ártalmatlanítást szolgáló létesítménybe való szállítása,
mely feladat kizárólag a jogszabályban meghatározott kötelezően ellátandó feladatra vonatkozik.
2.3. Alvállalkozó a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és létesítményeivel,
részben e szerződés alapján részére átadott eszközökkel, berendezésekkel, valamint Gyomaendrőd Város
Önkormányzata által biztosított létesítmények használatával tesz eleget.
2.4. Alvállalkozó tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok
elkülönítetten gyűjtött részére is.
2.5. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató vállalkozó tevékenysége a Ht. és más vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a közszolgáltatási
területen az ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél fogva - kötelező.
3.
A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület
A közszolgáltatási terület Gyomaendrőd Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi, a
31/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott belterületi ingatlantulajdonos ingatlanán
keletkező, közszolgáltatás körébe tartozó hulladék összegyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására
terjed ki (amelyen belül a jelen szerződés 2.1. pont szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet
Alvállalkozó végzi (ellátja)).
4.
A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama
Alvállalkozó az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását 2016. január 1. napjával köteles
megkezdeni és azt 2020. december 31-ig köteles ellátni.
5.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei
5.1. A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott, a
minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények alapján határozzák meg a Szerződő Felek.
5.2. A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges OHÜ Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. / Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(a továbbiakban: OHÜ / OKTF) által meghatározott minősítési osztály: minimum A/I.
5.3. Alvállalkozó a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz szükséges
eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez a jogszabályokban előírt szakmai és
személyi feltételeket biztosítani.
5.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása
a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.) területén, az elkülönítetten
gyűjtött hulladék kezelése a Gyomaközszolg Nonprofit Kft (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) telephelyén történik.
5.5.

Alvállalkozó saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítást kötni.

6.
A Közszolgáltató vállalkozó kötelezettségei:
6.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához az Alvállalkozó számára szükséges információk
szolgáltatása, az árképzés és a hulladékgazdálkodási technológia kidolgozása és az Alvállalkozó részére történő
átadása.
6.2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére,
szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározásának az Alvállalkozó felé történő közlése.
6.3. Az Alvállalkozó kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában.
7.
Az Alvállalkozó kötelezettségei:
7.1. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak folyamatos és teljes körű ellátása.
7.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok és a Közszolgáltató vállalkozó szerint
meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve az évenként legalább egy alkalommal
végzett lomtalanítás és elkülönített gyűjtés teljesítését is. A közszolgáltatás keretében gondoskodik az elkülönítetten
gyűjtött hulladékok jogszabályban előírt módon történő begyűjtéséről szelektív gyűjtő szigetek, illetve házhoz menő
gyűjtés keretében. A szelektív szigetek edényeinek ürítését hetente egyszer köteles elvégezni, az elkülönítetten
gyűjtött települési hulladékot havonta egyszer köteles házhoz menő gyűjtés keretében begyűjteni, kezelésre átvenni.
A házhoz menő hulladékgyűjtés edényzetét, vagy azonosító jellel ellátott más gyűjtőedényt (továbbiakban zsákot) az
ingatlan használók észére biztosítja.
7.3. Az OHÜ / OKTF által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a minősítő okirat
szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos meglétének biztosítása.
7.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép,
eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása.
7.5. A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges karbantartások elvégzése, a fejlesztések
megvalósításába való közreműködés.
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7.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és
létesítmények igénybevétele.
7.7. A hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek működtetése és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a
hatóságok jogszabályok szerinti tájékoztatása.
7.8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és
tájékoztatási rendszer működtetése, ezen belül főbb feladatai:
a)
a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása,
b)
közszolgáltatást igénybevevők bejelentéseinek kezelése,
c)
közszolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása és kezelése, orvoslása
d)
számlareklamációk kezelése,
e)
személyes ügyfélszolgálat működtetése,
f)
telefonos ügyfélszolgálat működtetése,
g)
ügyeleti rendszer működtetése,
h)
ünnepnapokon történő szállítás megszervezése.
7.9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása, készpénzes befizetés esetén annak beszedése
(pénzkezelési szabályzat!!).
7.10.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi szerződések
kezelése, így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása, megszüntetése.
7.11.A hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási
rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.
7.12.Alvállalkozó köteles továbbá – havonta, utólag a hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett
ingatlanhasználó, vagy tőle a fizetési kötelezettséget jogszerűen átvállaló személy, vagy önkormányzat részére a
közszolgáltatásról a Közszolgáltató vállalkozó nevében számlát kiállítani, a számlakibocsátással és lejárt
tartozásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat elvégezni, a számlákat előkészíteni, a fizetésre kötelezetteknek
megküldeni a hatályos adatkezelési jogszabályok előírásai szerint, továbbá köteles a számlákkal kapcsolatos
igények érvényesítésére az alábbiak figyelembevételével:
a.)
Az alvállalkozó feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevő lakossági fogyasztók és
gazdálkodó szervezetek adatainak nyilvántartása, karbantartása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
számlázása és a díjszámlák elkészítése, a számlázott díjakat tartalmazó számlák fogyasztók részére történő
elküldése/kézbesítése. A számla kiállítása utólag történik, az egységes számlaképről szóló törvény, a számviteli
törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kerül kibocsátásra. Az alvállalkozó feladata a
késedelmes díjfizetés után a Ptk-ba és a közszolgáltatást igénybe vevőkkel kötött szerződésben foglaltaknak
megfelelően késedelmi kamat és kezelési költség érvényesítése. Az Alvállalkozó a kiszámlázott közszolgáltatási
díjak beszedése érdekében a felhasználókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban szólítja fel, ill. a tartozások
behajtása érdekébe a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel él.
b.)
A közszolgáltatást igénybevevő szerződő felek a Közszolgáltató vállalkozó tulajdonában lévő, a
közszolgáltatási díjak beszedésére elkülönített számlára fizetik be az Alvállalkozó által kiszámlázott díjakat.
Alvállalkozó a készpénzben befizetett díjakat elkülönítetten gyűjti, azt a személyes díjbefizetést követően
Közszolgáltató vállalkozó elkülönített számlájára befizeti a Szerződő felek által közösen megalkotott pénzkezelési
szabályzatnak megfelelően.
c.)
A kiszámlázott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról, a készpénzben, Alvállalkozónál történt
díjbefizetésekről, a hátralékokról, valamint a szerződés tárgyával kapcsolatban felmerült költségekről, ráfordításokról
az alvállalkozó havonta és időarányosan elszámolást készít, a közszolgáltatási feladat elvégzésével kapcsolatban
felmerült költségeiről kiállítja számláját és azt a tárgy hónap végén a Közszolgáltató vállalkozó részére megküldi.
d.)
A Közszolgáltató vállalkozó a közszolgáltatási díjak beszedésére elkülönített számláról a Szerződés 7.12.c.)
pont szerinti számlát a Szerződés 8.2. pontja szerint Alvállalkozó részére teljesíti.
e.)
Jelen szerződés M.3. jelű mellékletét képezi a szolgáltatás elszámolásához tartozó költségterv, amely a
szerződésben szereplő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges állandó költségeket
tartalmazza. A költségterv nem tartalmazza a közszolgáltatási feladatok közül a hulladékkezelés, illetve
ártalmatlanítás költségeit. A szerződő felek a költségtervet évente felülvizsgálják és elvégzik a szükséges
módosításokat. A felek által jóváhagyott költségtervet az Alvállalkozó köteles betartani.
f.)
Alvállalkozó feladata a tevékenységéhez kapcsolódó könyvelés elvégzése, bevallások és egyéb hatóságok
felé előírt adatszolgáltatások elkészítése, elküldése, továbbá a Közszolgáltató vállalkozó részére adatszolgáltatás
azokban az ügyekben, amelyekben a Közszolgáltató vállalkozó köteles ugyanezen feladatok végzésére,
nyilvántartására, ill. adatszolgáltatásra.
8.
Az alvállalkozói díjat a felek az alábbi szempontok alapján határozzák meg:
8.1. Alvállalkozó által készített és Közszolgáltató vállalkozó részére átadott költségtervben szereplő tételek
képezik a költségelszámolás alapját – jelen szerződés M.3. melléklete –. Közszolgáltató vállalkozó jelen okirat
aláírásával tudomásul vette Alvállalkozó által jelen szerződésben vállalt feladatai teljesítése körében felszámítandó
költség nemeket és kötelezettséget vállal azok megfizetésére. Alvállalkozó jogosult a feladat ellátásával kapcsolatos
igazolt költségeinek tételes elszámolására. Alvállalkozó köteles hitelt érdemlően, bizonylatokkal igazolni áthárított
költségeit.
8.2. Alvállalkozó jogosult jelen alvállalkozói szerződés tárgyát képező feladatai ellátásával kapcsolatos költségeit
Közszolgáltató vállalkozótól havonta benyújtott számla alapján követelni, Közszolgáltató vállalkozó pedig köteles
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azokat a teljesítés igazolásától számított 10 napon belül megfizetni. A teljesítés igazolás kiadása a számla
beérkezésétől számított 5 nap.
8.3. Alvállalkozó jogosult felszámítani Közszolgáltató vállalkozó felé a jogszabályváltozás folytán keletkezett
többletköltségeit, továbbá az általa fizetendő új vagy többlet díjakat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
teljesítéséhez igénybe vett jármű, gép, eszköz, berendezés általános, fentieken kívüli költségein felül azok
működtetése során felmerült rendkívüli költségeket /fődarab csere, egyéb ehhez hasonló költségek/, vis maior
folytán felmerülő költségeket.
8.4. Abban is megállapodnak a Szerződő felek, hogy az egymás közötti elszámolásuk határideje a hatályos ÁFA
törvényben rögzített ÁFA fizetési határidőknek megfelelő, a fizetési kötelezettségeik ezen határidőhöz igazodik.
8.5. Alvállalkozó a Közszolgáltató vállalkozó felé büntetőjogi felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok
pontosságáért, hitelességéért, az általa kiállított számlák, vezetett nyilvántartások adatainak jogszerűségéért.
Egyidejűleg az Alvállalkozó a Közszolgáltató vállalkozó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok
ellátásával kapcsolatos adatok szolgáltatásáért kötelezettséget vállal és lehetőséget biztosít arra, hogy az adatok
hitelességét a Közszolgáltató vállalkozó bármikor, korlátozás nélkül ellenőrizze, továbbá betekintést enged a
Közszolgáltató vállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos
nyilvántartásaiba.
9.
Átadott eszközök
9.1. Közszolgáltató vállalkozó az 1.1. pontban hivatkozott pályázatok során beszerzett gépjárműveket, célgépeket és
egyéb eszközöket (továbbiakban használatba adott eszközök) jelen szerződés keretei között Alvállalkozó részére
használatba adja.
9.2. A használatba adott eszközök tételes jegyzéke jelen szerződés M.2. jelű melléklete, mely részletezi a
használatba adott eszközök pontos megnevezését, fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi megjelöléseket (forgalmi
rendszám, alvázszám, motorszám, stb.), évjárat, egyéb adatok (futásteljesítmény, hengerűrtartalom, teljesítmény,
stb.), valamint az eszközök átadáskori állapotának pontos leírását.
9.3. A használatba adott eszközök az 1.1. pontban hivatkozott pályázatokban szereplő célokat kell, hogy
megvalósítsák.
9.4. Alvállalkozó a használatban adott eszközökkel kapcsolatosan köteles minden hazai jogszabályt, hatósági
előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.
9.5. Alvállalkozó köteles a használatba adott eszközöket és tartozékaikat a típusukra vonatkozó használati-kezelési
útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden
felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
9.6. Közszolgáltató vállalkozó semmilyen módon nem felelős az Alvállalkozó és utasai testi épségéért, valamint egy
esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésekért.
9.7. Az átadott eszközök bérleti díját Szerződő felek közös megegyezéssel állapítják meg, melyet évente
felülvizsgálni szükséges. A bérleti díj összege: XXXXX nettó Ft / hó + 27% ÁFA. Közszolgáltató vállalkozó a
használatba adott eszközök bérleti díjról havonta számlát állít ki Alvállalkozó részére, melyet Alvállalkozó a számla
kiállításától számított 15 napon belül köteles megtéríteni.
10. További, a teljesítésben közreműködők igénybevétele
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához Alvállalkozó
jogosult további alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére. Az Alvállalkozó által
bevont egyéb közreműködők teljesítéséért Alvállalkozó úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
11. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések
A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a jogszabályok rendelkezéseinek
a megtartásával.
12. A Szerződés megszűnése
12.1.
A Szerződés megszűnik:
a)
a Szerződés szerinti időtartam elteltével,
b)
a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c)
felmondással,
d)
a Felek közös megegyezésével.
12.2.
A Közszolgáltató vállalkozó a jelen szerződést – a Ptk-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően
– akkor mondhatja fel, ha az Alvállalkozó:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá
vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen
megállapította,
b) a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, vagy
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ/OKTF által kiállított
minősítő okirattal.
12.3.

Alvállalkozó a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően jelen szerződést akkor mondhatja fel, ha
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a) A Közszolgáltató vállalkozó a meghatározott kötelezettségét - az Alvállalkozó felszólítása ellenére - súlyosan
megsérti, és ezzel az Alvállalkozónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
teljesítését; vagy
b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg,
hogy az az Alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
12.4.
Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki, a felmondás előtt a felmondásra jogosult köteles
írásban, és részletesen tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt
szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének megfelelő
határidőn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által
elfogadható módon orvosolni. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a
másik fél jogosult a szerződést írásban felmondani. A felmondási idő 60 nap, amely az írásbeli felmondás
kézhezvételi napját követő napon kezdődik.
12.5.
A jelen szerződés megszűnése esetén a megszűnés napján az Alvállalkozó a közszolgáltatás ellátásával
kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató vállalkozónak átadja és a felek
egymással teljes körűen elszámolnak.
13. Egyéb rendelkezések
13.1.A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott információkat,
adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni. Ennek megsértéséből adódóan a feleket kártérítési – súlyosabb esetben
büntetőjogi – felelősség terheli.
13.2.A Szerződő felek a jelen szerződés teljesítésében egymással kötelesek együttműködni, a szerződésszerű
teljesítés érdekében minden szükséges információt egymásnak haladéktalanul szolgáltatni. A Szerződő felek
tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés módosítása szükségessé válhat részben a gyakorlati végrehatása során
kialakuló új körülmények, ill. jogszabályok változása miatt, ezért fenntartják a jogot a szerződésmódosítás
kezdeményezésére.
13.3.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvény, illetve a
hulladékgazdálkodásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések irányadók.
13.4.Szerződő felek – képviselőik útján – jelen szerződést azzal, hogy akaratukkal mindenben egyező, elolvasás és
értelmezés után jóváhagyólag 4 példányban írták alá. A feleket képviselők kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására
teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.
Mellékletek:
M.1.
Pénzkezelési szabályzat
M.2.
KEOP pályázatok során beszerzett, jelen szerződéssel egyidejűleg használatba adott eszközök jegyzéke
M.3.
A szolgáltatás elszámolásához tartozó költségterv (a szerződésben szereplő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásához szükséges állandó költségekről)
Jóváhagyó határozatok:
Gyomaendrőd Város önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:
…………………………………………………………………
Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft. Taggyűlése részéről:
…………………………………………………………………
Kelt: Gyomaendrőd, 2015. ……………………………….
…………………………………………
Hamza Zoltán
ügyvezető
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

…………………………………………
Fekete József
ügyvezető
Gyomaközszolg Kommunális
Nonprofit Közszolgáltató Kft.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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5. döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2015. XI. 25-ei módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa által hozott 176/2015. (XI. 25.) valamint a 177/2015. (XI. 25.) határozatok alapján a Társulási
Megállapodás 2015. XI. 25-ei módosításait az előterjesztés melléklete szerint.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 17.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
5. döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2015. XI. 25-ei módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa által hozott 176/2015. (XI. 25.) valamint a 177/2015. (XI. 25.) határozatok alapján a Társulási
Megállapodás 2015. XI. 25-ei módosításait az előterjesztés melléklete szerint.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 17.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Melléklet „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása nincs.
II. gazdasági hatásai:
A lakosság számára a rendelet tervezetnek gazdasági hatása nincs. A közszolgáltató
személyében történik változás a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005, valamint a KEOP1.1.1./C/13-2013-0043 azonosító számú pályázatok kapcsán.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás (továbbiakban
Megállapodás) II. fejezete tartalmazza a Társulás céljait és feladatait, a II.2. pont szerint a
Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelően, a
Megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik meg és összehangolják
feladataikat, ezen belül a hulladékkezelést is. A Megállapodás XI. fejezet 1. pontja szerint a
Társulás mint Alapító nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, a Társulás
illetékességi területéhez tartozó települések hulladékgazdálkodásának hatékonyabb
ellátásának biztosítása érdekében. A Társulás a hivatkozott pályázatokon nyertesként
szerepelt, a megvalósításhoz a nonprofit Kft. megalapítása elengedhetetlen követelmény.
A Megállapodás 1. sz. mellékletének kiegészítése tartalmazza a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos átruházott hatásköröket.
A hivatkozott tenderek közül a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043. azonosító számú pályázat elemei
sikeresen beszerzésre kerültek, ezzel kezdetét veszi minden településen a pályázatban foglalt
célok teljes körű megvalósítása, az elnyert eszközök üzemeltetése, használata által. 2015.
november 30-án a Társulás tulajdonába került eszközök átadását követően szükségessé vált
településenként az üzemeltetési, közszolgáltatási valamint alvállalkozói szerződések
előkészítése, emiatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok elvégzésére 2016.
január 1-től Önkormányzatunknak a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel
szükséges szerződnie.
Az önkormányzat üzemeltetési költségei az új eszközök fenntartásával kapcsolatban megnő
(új Közszolgáltató költségei: bérköltség, beszerzett gépek, eszközök üzembentartói költségei,
informatikai rendszer fenntartási költségei).
A közszolgáltatási díj nem változik.
III. költségvetési hatásai:
Az önkormányzat üzemeltetési költségei az új eszközök fenntartásával kapcsolatban megnő
(új Közszolgáltató költségei: bérköltség, beszerzett gépek, eszközök üzembentartói költségei,
informatikai rendszer fenntartási költségei).
Részletes költségvetés kidolgozás alatt (beterjesztése 2015.12.16. Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsi ülésre).
IV. környezeti következményei:

A rendeletben megjelölt új Közszolgáltató a pályázatok kapcsán beszerzett eszközökkel, a
pályázati célok megvalósításával kívánja csökkenteni a térségben képződő hulladék
mennyiségét, az elkülönített hulladékgyűjtés erősítését. A célok, indikátorok megvalósításával
jelentős pozitív környezeti hatás várható.
V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet a lakosság irányába plusz adminisztratív terheket nem ró, mivel a jelenlegi hatályos
jogszabályi rendelkezések szerint nincs szerződéskötési kényszer. A közszolgáltató felajánlása
elegendő a közszolgáltatást nyújtó és a közszolgáltatást igénybevevő közötti jogviszony
létesüléséhez.
A pályázati célok, indikátorok megvalósítása érdekében kötött és kötendő többszörös
szerződéses viszony azonban az Önkormányzat, a Közszolgáltató, az Alvállalkozó, és a
Társulás tekintetében is adminisztrációs többletterhet jelent.
VII. megalkotásának szükségessége:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007-ben indítványozta a Körös-szögi Kistérséghez való
csatlakozását, melyet a Kistérség jóváhagyott. 2008. év elején a KEOP-1.1.1. pályázat kapcsán
a gyomaendrődi Képviselő-testület jóváhagyta a csatlakozás és a pályázat benyújtásának
dokumentumait. A 2007 évben elkezdett, hulladékgazdálkodás fejlesztésére kidolgozott
pályázat 2012. év végén került végleges formájában benyújtásra (554/2012. (X. 18.) Gye. Kt.
határozat). Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának aláírásával vállalta, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
közfeladatokat a pályázatok megvalósulását követően a Társulás hatáskörébe utalja.
A feladat elvégzéshez szükséges feltételek rendelkezésre állnak, így az új közszolgáltatási
szerződés megkötésének akadálya nincs.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás módosításának elmaradása jogszabálysértést eredményez és a
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetése beruházás arányosan kerül
megosztásra a pályázatokban részt vevő települések önkormányzatai között (költségterv
kidolgozás alatt).

INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás között
létrejött megállapodás (továbbiakban Megállapodás) II. fejezete tartalmazza a Társulás céljait
és feladatait, a II.2. pont szerint a Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei
a közös céloknak megfelelően, a Megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik
meg és összehangolják feladataikat, ezen belül a hulladékkezelést is. A Megállapodás XI.
fejezet 1. pontja szerint a Társulás, mint Alapító nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz
létre, a Társulás illetékességi területéhez tartozó települések hulladékgazdálkodásának
hatékonyabb ellátásának biztosítása érdekében. A Társulás a hivatkozott pályázatokon
nyertesként szerepelt, a megvalósításhoz a nonprofit Kft. megalapítása elengedhetetlen
követelmény.
A Megállapodás 1. sz. mellékletének kiegészítése tartalmazza a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos átruházott hatásköröket.
A Társulás által beadott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043. azonosító számú pályázat elemei
sikeresen beszerzésre kerültek, ezzel kezdetét veszi minden településen a pályázatban foglalt
célok teljes körű megvalósítása, az elnyert eszközök üzemeltetése, használata által. 2015.
november 30-án a Társulás tulajdonába került eszközök átadását követően szükségessé vált
településenként az üzemeltetési, közszolgáltatási valamint alvállalkozói szerződések
előkészítése, emiatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok elvégzésére 2016.
január 1-től Önkormányzatunknak a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel
szükséges szerződnie.
A közszolgáltató megváltozása miatt elengedhetetlen a rendelet 1. mellékletének
módosítása.

Gyomaendrőd, 2015. december

Nyíri-Szmolár Eszter
köztisztviselő

„KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE”
(KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043)
A PROJEKT SZAKMAI EREDMÉNYEINEK
ÉS TAPASZTALATAINAK BEMUTATÁSA
KÉSZÍTETTE: NYÍRI-SZMOLÁR ESZTER

A TENDER MÉRFÖLDKÖVEI
2013. JÚLIUS
• Pályázati kiírás megjelent
• Mindössze egy hónapos tervezési
/ jóváhagyási időszak
• Pályázat benyújtása
2014. DECEMBER
Pozitív támogatói döntés
2015. MÁJUS
Közbeszerzési ajánlati felhívások
megjelentek
2015. NOVEMBER
Szállítási határidő

PROJEKT ADATOK VÁLTOZÁSA
•Projekt azonosítószáma: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043
•Projekt címe: Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási
Rendszerének Továbbfejlesztése
•Alapadatok:
•A projekt eredeti összköltsége: 525.400.000.-Ft
•Projekt nettó összköltsége ráemelés után: 565.181.682 Ft
•Támogatás eredeti összege: 499.130.000.- Ft
•Támogatás összege ráemelés után: 536.922.598 Ft
•EU Önerő Alapból kapott támogatás összege: 26.270.000 Ft
•Támogatás intenzitása: 95 %
•Projekt időtartama: 2015. január 1 – 2015. november 30.
•Támogatási szerződés hatályba lépése: 2015. február 25.
•Az Önkormányzatok beruházás arányosan, pénzeszköz átadás,
valamint ÁFA megelőlegezés címén finanszírozzák a felmerülő
önerő/ÁFA költségeket.

A MŰSZAKI MEGVALÓSÍTÁS
1. Eljárás: Eszközpark fejlesztése
Szerződő fél
NAVIGATOR Informatika ZRT.

Szerződött összeg (nettó HUF)
200.004.542.- HUF

2. Eljárás: Edényzet, konténerek beszerzése
Szerződő fél

Szerződött összeg (nettó HUF)

1. rész: Lakossági gyűjtőedényzet:
Green Way Hungary Kft.

50.765.240.- HUF

2. rész: Konténerek: Tellus Invictus
Kft.

12.938.000.- HUF

A MŰSZAKI MEGVALÓSÍTÁS

3. Eljárás: Szállítójárművek és felépítményeik beszerzése
Szerződő fél
SIEX Kft.

Szerződött összeg (nettó HUF)
128.910.000.- HUF

4. Eljárás: Közúti járműnek nem minősülő célgépek beszerzése
Szerződő fél
CE Dynamic Kft.

Szerződött összeg (nettó HUF)
96.134.400.- HUF

A MŰSZAKI MEGVALÓSÍTÁS

5. Eljárás: Szállítójármű és konténerek beszerzése
Szerződő fél

Szerződött összeg (nettó HUF)

1. rész: Szállítójármű: SIEX Kft.

17.951.000.- HUF

2. rész: Konténerek: AvermannHorváth Kft

12.878.000.- HUF

1. ESZKÖZPARK FEJLESZTÉSE
Járatoptimalizáló rendszer, nyomkövetés, GPS (Csabacsűd, Gyomaendrőd, Kardos,
Kondoros, Szarvas)
RFID rendszer (Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Szarvas), RFID transzponderek
Mérleg rendszer (Szarvas)
Új hulladékgyűjtő járművek (Csabacsűd, Kondoros)

2. LAKOSSÁGI GYŰJTŐEDÉNYZET,
KONTÉNEREK BESZERZÉSE
1. Rész: Gyűjtőedényzet vegyes gyűjtésre
Csabacsűd (700 db), Kondoros (2.100 db + 1.000 db), Kardos (350 db),
Gyomaendrőd (5.246 db)
2. Rész: Konténerek beszerzése
24 m3-es konténer (2 db Szarvas), 15 m3-es konténer (3 db Szarvas), 5 m3-es
konténer (10 db Gyomaendrőd, 5 db Szarvas), 3 m3-es konténer (10 db
Gyomaendrőd)

3. SZÁLLÍTÓJÁRMŰVEK ÉS FELÉPÍTMÉNYEIK
 80 Le erőgép a hozzá tartozó 5 tonnás pótkocsival (3 db
Csabacsűd, Gyomaendrőd, Kondoros). Funkció: a
nehezen megközelíthető helyek hulladékbegyűjtése,
valamint lomtalanítás elősegítése.
 7 tonnás, konténerszállító felépítménnyel rendelkező
jármű (Gyomaendrőd). Funkció: hulladékgyűjtő
konténerek mozgatása.
 4x2 hajtás képletű, 3,5 tonnás, platós szállítójármű daru
felépítménnyel (2 db Gyomaendrőd, Kondoros). Funkció:
hulladékgyűjtés elősegítése.
 4x4 hajtás képletű, 3,5 tonnás, platós szállítójármű csere
felépítményekkel (Szarvas). Funkció: hulladékgyűjtés
elősegítése. Csere felépítmények: daru, konténerszállító,
lombszívó.

4. KÖZÚTI GÉPJÁRMŰNEK NEM MINŐSÜLŐ
CÉLGÉPEK
 80 LE homlokrakodós erőgép (2 db, Kondoros,

Szarvas). Funkció: komposztáló fejlesztése.
 Rakodó kotró + szelektív anyag aprító
őrlőkanál (Szarvas). Funkció: komposztáló
fejlesztése.
3,3 tonnás villás targonca (Gyomaendrőd).
Funkció: Válogató fejlesztése.
Csúszókormányzású erőgép + mobil üvegtörő
kanál (Gyomaendrőd). Funkció: válogató
fejlesztése.
Forgó kotró (Gyomaendrőd). Funkció:
hulladék lerakó udvar fejlesztés.

5. SZÁLLÍTÓJÁRMŰ ÉS KONTÉNEREK
Problémák: Az RMT-ben tervezett, a Támogató szervezet által jóváhagyott
„Újrahasználati központ” megvalósítását KFF építési beruházásnak
minősítette, építést viszont nem támogat a pályázat.
Újratervezés – Időveszteség
Végül sikerrel zárult, a határidőben beszerzett további új eszközök Szarvasra:
4x4 hajtásképletű , 3,5 tonnás platós szállítójármű, valamint további
konténerek a szelektív gyűjtés, a hulladékudvar fejlesztésére.

ÜZEMELTETÉS
Szerződéses láncolat:
Társulás a beruházás által megszerzett vagyont üzemeltetésre átadja a
projekt előírásaként létrehozott, a Társulás tulajdonában lévő Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére.
A résztvevő települések új közszolgáltatási szerződést kötnek (helyi rendelet
módosításokkal) Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (Szarvas
városban és Kondoros városban már hatályos).
Alvállalkozói szerződések megkötése a konkrét feladatellátásra.

KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. december 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a III. és IV. fogorvosi körzet működéséről
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt héten több alkalommal is helyszíni ellenőrzést végzett a hivatal
a Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. tulajdonában lévő, a III és IV. fogorvosi körzet fogászati ellátást biztosító épületben.
A helyszíni ellenőrzések elrendelésére azért került sor, mert több gyomaendrődi lakos is szóban arról tájékoztatta
hivatalomat, hogy a fogászati rendelés, mind a III., mind IV. fogorvosi körzetben rendszeresen elmarad. A III. és a IV.
fogorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés 3.3. pontjában foglaltak szerint a Dr. Békés Fogszakorvosi Bt-nek
jelentési kötelezettsége van Önkormányzatunk felé, amennyiben a rendelés elmarad. Ilyen tartalmú tájékoztatást
csak a harmadik helyszíni ellenőrzést követően kapott hivatalom.
A helyszíni ellenőrzés során az alábbiakat tapasztaltuk:
ellenőrzés időpontja
2015. 12. 07. 10,17 óra

2015. 12. 18. 15,35 óra

2015. 12. 09. 8,40 óra

megállapítások
- egyik körzetben sem volt rendelés
- helyettesítő orvos nem volt biztosított
- az áramot 2015. 12. 01. napján az E-ON kikötötte
– a szomszédos épületből hoznak át áramot, hogy a számítógép és egy lámpa
működjön.
-a betegeket a jelenlévő szakszemélyzet későbbi időpontra rendeli vissza, illetve
januári időpontot adnak.
-az épületben egy orvosi rendelő van berendezve, holott a két fogorvos egyidőben
rendel, a két körzet rendelési ideje egybeesik.
- a III. körzetben Dr. Békés Annamária rendelt
- a IV körzetben nem volt rendelés, Dr. Békés Annamária helyettesítéssel
biztosította a körzet betegeinek ellátását
- egyelőre ideiglenesen meg van oldva az áramellátás, a rendelés zavartalanul
biztosított
-egyik körzetben sem volt rendelés
- helyettesítő orvos biztosított volt Dr. Török Anna személyében
- A bejárati ajtón tájékoztatás szerepel, mely szerint: Technikai okok miatt a
fogászati rendelés szünetel. A helyettesítést dr. Török Anna (5502 Gyomaendrőd,
Fő u. 3.) saját rendelési idejében látja el.
-Szabó Béláné tájékoztatása alapján dr. Török Anna 2015. decemberében a hétfő
és szerdai napokat helyettesítéssel ellátja.

Az ellenőrzésen tapasztaltak alapján Toldi Balázs polgármester írásban nyilatkozattételre kérte fel Dr. Békés
Fogászati Bt. arra vonatkozóan, hogy
mi az oka annak, hogy a fogászati ellátás egyik körzetben sem zavartalan, folyamatos, mi az oka a rendelések
rendszeres elmaradásának?
az áramellátás jelenleg ideiglenesen biztosított az épületben, mikorra várható annak végleges és folyamatos
biztosítása?
az épületben egy fogorvosi rendelő van felszerelve, ugyanakkor a két körzet rendelési ideje megegyezik.
Hogyan biztosítják a két körzetben a folyamatos ellátást?
valamint arra, hogy a fennálló problémák megoldását követően a jövőben a szerződésnek megfelelően, az
abban foglalt rendelési időben el tudja-e látni illetve kívánja-e biztosítani a fogászati alapellátást az érintett fogorvosi
körzetekben.
Fenti megkeresésben tájékoztattuk a Dr. Békés Fogászati Bt.-t, hogy Önkormányzatunk az írásbeli nyilatkozat
ismeretében fogja meghozni azokat az intézkedéseket, döntéseket, melyek a fogászati alapellátás folyamatos
biztosításához szükségesek.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a tájékoztató elfogadását.
Döntéshozói vélemények
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Tájékoztató a III. és IV. fogorvosi körzet működéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a III. és IV. fogorvosi körzet működésével
kapcsolatos problémákat, ezzel egyidejűleg felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Képviselő-testület
utólagos tájékoztatása mellett a fogászati alapellátás folyamatos biztosításához szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. december 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Jelen és a jövő Gyermekeiért alapítvány kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Paróczai Zoltán elnök a Jelen és a jövő Gyermekeiért alapítvány képviseletében megkereste Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát. Szeretnék a Gyomaendrőd - Nagylapos, Mester utca 19. szám alatti idősek klubja épület jelenleg
üresen álló termét bérbe venni sikeres pályázat esetén 26 hónap időtartamra. A termet a kiszolgáló helyiségekkel
együtt ( vizesblokk, konyha, folyosó ) kívánják használni.
Az alapítvány pályázni kíván Holdudvar Tanodaprogram megvalósítására. A program keretében Gyomaendrőd
Város külterületein, elsősorban Nagylaposon és Öregszőlőben élő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulókat kívánják bevonni az oktatásba.
A 7640 helyrajzi számú ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzsvagyonát képezi, amely korlátozottan
forgalomképes.
Az épületben lévő terem jelenleg használaton kívül van. A Térségi Szociális Gondozási Központ vezetőjével történt
egyeztetés alapján nincs akadálya a helyiség használatba adásának.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 14/2003. (VI. 5.)
rendelete ( továbbiakban: Rendelet ) 13/A. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat a tulajdonában lévő
vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja ingyenes használatba.
A Nemzeti vagyonról szóló törvény vagyonhasznosításra vonatkozó szabályozásai alapján kizárólag közfeladat
ellátása ( ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint az e feladatok ellátásához szükséges
infrastruktúra biztosítását is ) esetén a használati szerződés ingyenesen köthető. A használónak a használattal járó
közüzemi szolgáltatások díját meg kell térítenie.
Az ingyenes használatra vonatkozó használati szerződést a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A használati szerződés megkötésének feltétele: Jelen és a jövő Gyermekeiért Alapítvány és a Támogató szervezet
egymással támogatási szerződést kössön egymással.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Az Alapítvány pályázatának a támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jelen és a jövő Gyermekeiért
Alapítványnak a nagylaposi és öregszőlői hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére indítandó
„Tanoda programok támogatása” című projekt megvalósítását.
Amennyiben a Jelen és a jövő Gyermekeiért Alapítvány sikeresen pályázik a „Tanoda programok támogatása” című
EFOP 3.3.1-15 kódszámú projektre, akkor a Gyomaendrőd (Nagylapos), Mester utca 19. szám alatti ingatlan (7640
hrsz.) épületében lévő termet, a kiszolgáló vizesblokk, konyha, folyosó helyiségekkel együtt 26 hónap határozott
időtartamra ingyenesen használatba adja.
A használatba adás célja: a nagylaposi és öregszőlői hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére
indítandó „Tanoda programok támogatása” című projekt megvalósításához helyszín biztosítása, ahol a program
részeként szabadidős, kulturális tevékenység és mentorálási tevékenység zajlik majd.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy sikeres pályázat
esetén kösse meg a használati szerződést és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. december 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv 2016 év
Petényi Roland
Petényi Roland
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
„A Munka Törvénykönyve értelmében 2004. december 31-e óta az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató
költségvetési szervek és a többségi tulajdonban álló jogi személyek foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervet kötelesek
elfogadni.
Az esélyegyenlőségi terv fogalma a 2003. évi esélyegyenlőségi törvény folyománya, amely az átalakuló magyar
társadalom megváltozott elvárásaival és az Európai Unió előírásaival összhangban rendelkezett az egyenlő
bánásmód elvének érvényesítéséről és az esélyegyenlőség előmozdításáról.
A Munka Törvénykönyvének módosítását is maga után vonó jogszabály szerint a munka világa kiemelten olyan
területként kezelendő, ahol közvetlenül vagy közvetetten a zaklatás, az elkülönítés vagy a megtorlás eszközeivel
csorbát szenvedhet és meghiúsulhat az egyenlő bánásmód követelménye. A munkáltató és a munkáltatónál
képviselettel rendelkező szakszervezet vagy az üzemi tanács együttesen, meghatározott időre szóló foglalkoztatási
esélyegyenlőségi tervet fogad el. Az esélyegyenlőségi terv tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló,
hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen:
- a nők,
- a negyven évnél idősebb munkavállalók,
- a romák,
- a fogyatékos személyek,
valamint
- a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló
munkavállalók foglalkoztatási helyzetének, különösen azok bérének, munkakörülményeinek, szakmai
előmenetelének, képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezményeinek
elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott
céljait és az azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, valamint a
munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely programokat.
Ezen túlmenően, a tervbe más hátrányos helyzetű csoportok is bevonhatók. Ilyenek például a pályakezdők, az
öregségi nyugdíj előtt állók, vagy a hajléktalanok. Az esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez szükséges különleges
személyes adatok csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezései szerint, az érintettek önkéntes adatszolgáltatása alapján a foglalkoztatási esélyegyenlőségi
terv által érintett időszak utolsó napjáig kezelhetőek.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény határozza meg, hogy a
foglalkoztatás területére vonatkozóan is, mely munkáltatói intézkedések, magatartások, megkülönböztetések sértik
az egyenlő bánásmód követelményét, illetve melyek nem. Általánosságban nem sérti az egyenlő bánásmód
követelményét azon az Esélyegyenlőségi törvényben felsorolt tulajdonságon, mint például a nem, a kor, az
egészségi állapot, alapuló intézkedés, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül
összefüggő, ésszerű indoka van. A foglalkoztatással összefüggésben ez utóbbiak közé tartoznak például azok a
lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetések, amelyek a munka jellege vagy természete
alapján indokoltak.
A foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervben lehet megfogalmazni azokat a programokat, amelyek a hátrányos
helyzetű csoportok esélyegyenlőségét előmozdítják, biztosítják.
Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv alapján támogatott munkavállalói csoportok egyes
tagjairól, az érintett munkavállalókról például kora, származása, családi körülményei miatt a munkáltató,
szakszervezet, üzemi tanács tagjai olyan információk birtokába juthatnak, amelyek különleges személyes adatoknak
minősülnek, azok kezelhetőségéről a törvény külön rendelkezik. Elsősorban a munkáltató és a szakszervezet
jogosult esélyegyenlőségi tervet készíteni, a szakszervezet hiányában ezt az üzemi tanáccsal lehet együttesen
elfogadni.” (Forrás: hrportal.hu)
Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése
érdekében a Gyomaendrődi Járás területén” című projektben önkormányzatunk horizontális vállalása a
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foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv megléte, illetve felülvizsgálata.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP), mely 2013-ban öt évre
íródott, kétévente felül kell vizsgálni. Az első felülvizsgálat idén nyáron megtörtént.
Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv (FET) 2015-ben készült az önkormányzat munkaszervezetére, a Közös
Önkormányzati Hivatalra.
A „csak” hivatalra vonatkozó FET nem felel meg a projekt beszámoló és elszámolás elfogadásához – mondta ki az
Irányító Hatóság a kért állásfoglalásában. Ezért készült el az Önkormányzatra vonatkozó FET, melyet az
előterjesztés mellékleteként csatolunk. Kérjük fogadják el a döntési javaslatban foglaltakat.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Önkormányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv 2016"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv 2016. évre” című dokumentumot.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

2016. évi időszakra

/tervezet/

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők
foglalkoztatási esélyegyenlőségi terve

1 Bevezetés
Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként
élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos
megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség
előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alaptörvény II. és XV. cikkére,
valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog
vívmányaira megalkotta „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvényt [továbbiakban: Ebktv].
Magyarország Alaptörvénye XV. cikke kimondja, hogy Magyarország az alapvető jogokat
mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem fogyatékosság, nyelv,
vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön
intézkedésekkel segíti. A törvény érintettjei: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
különös tekintettel a nők, mélyszegénységben élők, negyven év felettiek, roma identitásúak,
fogyatékkal élő személyek, családos munkavállalók, gyerekek és idősek csoportjára.
Az Ebktv 63.§ (4) bekezdése értelmében az ötven főnél több személyt foglalkoztató
költségvetési szervek és a többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek
esélyegyenlőségi tervet elfogadni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízásából az érintett intézmények által kijelölt
esélyegyenlőségi referens az Ebktv 63.§ (4) bekezdése értelmében valamint a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-ában meghatározottak szerint 2016. január
1-től 2016. december 31-ig tartó időszakra az alábbi Esélyegyenlőségi tervet javasolja
elfogadásra:

2 Releváns jogszabályváltozások
Az Ebktv. hatályosulása óta eltelt időszakban a törvény utoljára 2015. június 19-i hatállyal
változott, a törvény 3. § pontjainak szövegén változtatott a 2015. évi LXXIV. törvény 3. §-ával
megállapított szöveg.
A változás először a 3. § (1) definíciók közül a foglalkoztatási jogviszony definícióját érintette
az alábbiakban foglaltak szerint:
A 2015. június 18-ig hatályos törvényszöveg
3. § E törvény alkalmazásában
a) foglalkoztatási jogviszony: a munkaviszony, a közszolgálati jogviszony, a
közalkalmazotti jogviszony, a bírósági szolgálati viszony, az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonya, az ügyészségi szolgálati jogviszony, a hivatásos
és szerződéses szolgálati jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony,
helyébe a
3. § (1) E törvény alkalmazásában
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a) foglalkoztatási jogviszony: a munkaviszony, a közszolgálati jogviszony, a
közalkalmazotti jogviszony, a bírósági szolgálati viszony, az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonya, az ügyészségi szolgálati jogviszony, a hivatásos
és szerződéses szolgálati jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a
kölcsönbeadó és a kölcsönzött munkavállaló között a munka törvénykönyvéről
szóló törvény szerinti munkaerő-kölcsönzés alapján fennálló jogviszony,
törvényszöveg lépett. Emellett az (1) a) változásával harmonizáló (2) bekezdés jelent meg az
alábbiak szerint:
(2) E törvény alkalmazásában munkaerő-kölcsönzés esetén munkáltatón a
kölcsönvevőt is érteni kell.
Az Ebktv. 2015. június 19-én hatályosult változása a korábbi, a 2013. évi CXXXI. törvény által
hatályba léptetett e) pontot, a 2013. évi CCLII. törvény által hatályba léptetett f) pontot,
valamint a 2013. évi LXXXIV. törvény által hatályba léptetett g-i) pontokat nem módosította.
A korábbi esélyegyenlőségi tervek elfogadása óta eltelt időszakban a terv tartalmát részben
meghatározó 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2015. március 27-én változott.
A változás azonban az önkormányzat, a hivatal és az önkormányzati intézmények működését
nem érinti, mivel az csupán a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a
továbbiakban: Kertv.) hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet
kiszolgáló szolgáltatókra, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási
tevékenységet folytató munkáltatókra vonatkozóan állapít meg kötelezettséget.
Az érintett időszakban tehát az Esélyegyenlőségi terv tartalmát meghatározó jogszabályok
változásai az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az érintett intézmények
esélyegyenlőséggel kapcsolatos felelősségét az eddigiek mellett a kölcsönzött munkavállalók
kapcsán is megállapítják 2015 június 19-től kezdődően.

3 Általános célok, etikai alapelvek
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, a Hivatalnak és a Város intézményeinek felte
szándéka, hogy a társadalmi felelősségének tudatában felelős munkáltatói magatartást
gyakoroljon és közve tsen munkavállalói felé. Ennek érdekében Esélyegyenlőségi tervet
fogad el, melyben de niálja azokat az elveket, amelyeknek a potenciális diszkriminációs
helyzetek megelőzése, illetve a befogadó, sokszínű munkahely kialakítása érdekében meg
kíván felelni. Meghatároz néhány lehetséges problémát a munkahelyi gyakorlatban, azokkal
a konkrét intézkedésekkel együ , amelyek ezeknek a problémáknak a megelőzéséhez és
amennyiben felmerülnek, megszüntetésükhöz szükségesek.

3.1 Általános célok
Az egyenlő bánásmód követelményét a munkáltatónak meg kell tartania a munkához való
hozzájutásban:
-

a jogviszony létesítését megelőző eljárás során,
a jogviszony létesítése és megszüntetése esetén,
a munkafeltételek megállapításában és biztosításában,
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-

a képzési és előmeneteli rendszer,
a munkafeltételek megállapítása,
a bérezés, ju atások területén,
valamint a kártérítési és a fegyelmi felelősség érvényesítése során.

Ezen esélyegyenlőségi terv a munkáltatóval munkaviszonyban álló hátrányos helyzetű
csoportokra terjed ki. A terv az összes munkavállalóra vonatkozik, függetlenül az alkalmazás
jellegétől, a munkaidőtől vagy az alkalmazás határozo idejű voltától.
Az esélyegyenlőség érvényesítése során különös tekinte el kell lenni az alábbi csoportokra:
-

nők
gyermeküket egyedül nevelők
legalább két 10 év alatti gyermeket nevelők
tartósan beteg gyermeket nevelők
olyan munkavállalók, akiknek a rájuk irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig már kevesebb mint öt évük van vissza
(védett korúak) amely jogviszonyokra ez releváns
fogyatékkal élők
valamely etnikai kisebbség tagjai

A faji eredetre, nemze , nemze ségi, és etnikai hovatartozásra, illetve az egészségi állapotra
vonatkozó adatok különleges személyes adatok, így azok csak az érinte önkéntes
adatszolgáltatása alapján kezelhetők. A nyilatkoza ételre senki sem kötelezhető, de a
munkavállaló hozzájárulhat adatai nyilvántartásához és kezeléséhez.
A munkáltató alapvető érdeke, hogy olyan esélyegyenlőségi tervet fogadjon el, amelyet az
érinte dolgozók magukénak éreznek, a benne foglalt intézkedéseket, programokat
elfogadják, támogatják. Az esélyegyenlőségi referensi feladatokat is végző köztisztviselő
feladatkörébe került az esélyegyenlőségi terv előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása.
A munkáltató az elkészített tervet minden dolgozója számára nyilvánossá teszi. A tervben
megfogalmazottakról tájékoztatást ad a foglalkoztatottaknak, a foglalkoztatottak pedig
átvételi elismervény aláírásával igazolják, hogy a tervben foglaltakat megismerték. Az
esélyegyenlőségi terv végrehajtásáról a foglalkoztatottak az év végi Munkaértekezlet keretei
között, vagy az esélyegyenlőségi referens által meghatározott egyéb időpontban kapnak
tájékoztatást.
Az esélyegyenlőségi terv személyi hatálya kiterjed az érintett intézmények Ebktv. szerinti
foglalkoztatottaira, valamint a Közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti
közfoglalkoztatottakra.
Az esélyegyenlőségi terv időbeli hatálya 2016. január 1 – 2016. december 31. A munkáltató
dönthet az esélyegyenlőségi terv időbeli hatályának meghosszabbításáról, az intézkedések
szükség szerinti módosításáról, kiegészítéséről. Az esélyegyenlőségi tervet minden évben
aktualizálni szükséges. A Tervben foglaltak végrehajtása folyamatos.

4

3.2 Etikai alapelvek
Az esélyegyenlőségi tervben érintett intézmények az alábbi etikai alapelvek betartására
törekednek:
3.2.1 A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód
A munkaadó a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a köztisztviselők,
ügykezelők, munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerőfelvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a
továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb
foglalkoztatással összefüggő esetekre. Kiterjed továbbá a munkavállalók bárminemű,
különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk,
politikai meggyőződésük, stb. miatti diszkriminációra. Ez alól kivétel a foglalkoztatás
jellegéből, vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés
esetei.
A munkaadó kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók életkora, neme, nemzetiségi
hovatartozása, családi vagy egészségügyi állapota miatt bekövetkezett közvetlen és
közvetett megkülönböztetés megelőzésére, megszüntetésére.
Az egyenlő bánásmód követelményét sértő magatartások
Az Alaptörvény II. cikke értelmében az emberi méltóság sérthetetlen, és minden embernek
joga van az élethez és az emberi méltósághoz. Magyarország területén az emberi
méltósághoz való joggal összefüggésben, az Alaptörvény XV. cikke értelmében biztosítani kell
mindenki számára az alapvető jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín,
nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Ugyanennek
a cikknek az 1. bekezdése az esélyegyenlőség előmozdítását teremti meg azzal, amikor
kimondja, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, és minden ember jogképes, valamint a nők
és a férfiak egyenjogúak.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény meghatározza
azoknak a magatartásoknak a körét, amelyek sértik az egyenlő bánásmód követelményét:
-

a közvetlen hátrányos megkülönböztetés
a közvetett hátrányos megkülönböztetés
a zaklatás
a jogellenes elkülönítés
a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás

A közvetlen (nyílt) hátrányos megkülönböztetés
Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt neme, faji hovatartozása, bőrszíne,
nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota,
vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota,
anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora,
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társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott
időtartama, érdekképviselethez való tartózása, továbbá egyéb helyzete, tulajdonsága vagy
jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban más, összehasonlítható helyzetben
levő személyhez vagy csoporthoz képest.
A közvetett (rejtett) hátrányos megkülönböztetés
Közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít meg az a rendelkezés, amely nem minősül
közvetlen diszkriminációnak, látszólag meg is felel az egyenlő bánásmód követelményének,
azonban az előző pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket
vagy csoportokat más, velük összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz
képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz.
A zaklatás
Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő szexuális vagy egyéb természetű
magatartás, amely az érintett személynek a közvetlen diszkrimináció fogalmában
meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben
megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.
A jogellenes elkülönítés (szegregáció)
Jogellenes elkülönítést valósít meg az a magatartás, amely az első pontban meghatározott
tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy azok csoportját a velük hasonló helyzetben
lévőktől tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül, és anélkül, hogy azt törvény
megengedné, elkülönít.
Megtorlás
Megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel
szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal
fenyeget.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény a jogrendszer egészére, általános jelleggel határozza
meg a diszkrimináció tilalmát, definiálja az alapfogalmakat, részletezi az egyes speciális
területekre vonatkozó (foglalkoztatás, szociális biztonság és egészségügy, lakhatás, oktatás
és képzés, áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele) szabályokat, valamint nevesíti az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indítható eljárások körét.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény külön fejezetben foglalkozik az egyenlő bánásmód
követelményének a foglalkoztatás területén való érvényesítésével. Az egyenlő bánásmód
követelményét minden munkáltatónak meg kell tartania, különösen:
-

a munkához való hozzájutásban, nyilvános álláshirdetésben
a jogviszony létesítését megelőző eljárás során, a munkára való
felvételben
az alkalmazási feltételek megállapításában és biztosításában
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-

a jogviszony létesítésében és megszüntetésében
a munkafeltételek megállapításában és biztosításában
a képzési és előmeneteli rendszer megállapításában
a munkabérjuttatások megállapításában és biztosításában
a kártérítési és az egyéb felelősség érvényesítése során.

Mindezeken túl a gyakorlatban előfordulhat, hogy meghatározott speciális foglalkoztatási
jellemzők miatt szükséges a munkavállalók között megkülönböztetést tenni, de ez nem
jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését. Az alkalmazásnál számba
vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetést kizárólag
a munka jellege vagy természete indokolhatja.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvénnyel összhangban az Mt. 5. § 1. bekezdésében került
kimondásra a munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményének
megtartására irányuló általános jogelv, illetőleg a 2. bekezdésben az a kötelezettség, hogy az
egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit megfelelően orvosolni
kell, amely nem járhat más munkavállaló jogainak megsértésével, illetve csorbításával
3.2.2 Az emberi méltóság tiszteletben tartása
A munkaadó a foglalkoztatás során tiszteletben tarja a foglalkoztatottak emberi értékeit,
méltóságát, egyediségét. A munkaadó a saját és a foglalkoztatottak érdekeit figyelembe
véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, munkahelyi
légkört alakít ki, amelyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és
megerősítéséhez hozzájárulnak.
3.2.3 Partneri kapcsolat, együttműködés
A munkaadó a foglalkoztatási jogviszony keretei között is a partnerség elvének
érvényesítésére törekszik. Ennek érdekében átlátható kinevezéseket és szerződéses
jogviszonyokat alakít ki, szem előtt tartva a kölcsönös előnyök egyidejű biztosítását, rendezi
és alakítja a partneri, együttműködési viszonyokat, mind horizontális, mind vertikális
irányokban egyaránt. A munkaadó elismeri és támogatja azon, a szakmai
együttműködéseken túlmutató, adott esetben informális lehetőségek létjogosultságát és
kialakítását is, amelyek egyértelműen kihatással lehetnek a szakmai-partneri
együttműködésekre, azok fejlődésére (pl.: informális találkozók, a közszolgálati
jogviszonyhoz kötődő közösségi formák ösztönzése), és egyéb – akár önszerveződő –
kirándulások, kihelyezett munkaértekezletek, sporttevékenység ösztönzése, segítése, stb.
3.2.4 Társadalmi szolidaritás
A foglalkoztatás, vagy társadalmilag hasznos tevékenység során semmilyen korú, nemű,
nemzetiségű, családi vagy egészségügyi állapotú munkavállaló sem értékesebb a társadalom
számára a másiknál. Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely
nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási és érvényesülési
lehetőségeit.
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3.2.5 Méltányosság és rugalmas elbánás
A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező
egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkavállalókat foglalkoztatásuk során. A
munkaadó olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amelyek elősegítik
az érintettek foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését.

4 Helyzetfelmérés
A helyzetfelmérés célja az egyes célcsoportokba tartozók arányának, illetve az érdekükben
alkalmazott, az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló alapvető intézkedések, eszközök
meghatározása. A munkáltatók az alábbi társadalmi csoportokat definiálták: (A
meghatározásra került csoportok között előfordulhatnak átfedések, a csoportok felsorolása
nem jelent rangsort.)
-

-

Intézmény neve:
Közös
Önkormányzati
Hivatal,
polgármester,
mezőőrök,
közmunka iroda
Könyvtár
Közművelődési
Intézmény
Eü Intézmény

nők
gyermeküket egyedül nevelők
legalább két 10 év alatti gyermeket nevelők
tartósan beteg gyermeket nevelők
olyan munkavállalók, akiknek a rájuk irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig már kevesebb mint öt évük van vissza
(védett korúak) amely jogviszonyokra ez releváns
fogyatékkal élők
valamely etnikai kisebbség tagjai

gyermek
üket
egyedül
nevelők

legalább két
10 év alatti
gyermeket
nevelők

tartós
an
beteg
gyerm
eket
nevelő
k

az öregségi
nyugdíjkorhat
ár betöltéséig
már kevesebb
mint öt évük
van vissza
(védett
korúak)

férfi

64

18

46

3

14

0

14

0

0

4

0

4

0

0

0

4

0

0

8

3

5

0

0

0

3

0

0

nő

fogyatékkal élők

etnikai
kisebbsé
g tagjai

Össz
esen

26

4

22

2

4

0

1

0

0

Közmunka program

370

175

195

28

45

3

2

5

65

ÖSSZESEN:

472

200

272

33

63

3

24

5

65

A helyzetfelmérés adatai 2015. november 20-i állapotokat tükrözik.
A helyzetfelmérés adataiból látható, hogy a 2016. január 1 és 2016. december 31 közötti
időszakban az esélyegyenlőségi terv kiemelt célcsoportjai:
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-

a legalább két 10 év alatti gyermeket nevelők (12,9%),
gyermeküket egyedül nevelők (6,76%),
etnikai kisebbség tagjai (12,9%),
a védett korúak (5,37%).

Az esélyegyenlőségi terv felmérési szakaszában az adatszolgáltatást adó munkáltatók
információt nyújtottak a náluk jelenleg foglalkoztatottakkal kapcsolatos 2015-ben már
érvényes és alkalmazott esélyegyenlőségi intézkedésekről, melyeket a jelen dokumentum 1.
sz. melléklete foglal össze. A melléklet az egyes intézkedések tartalmát, célcsoportját,
valamint azt tartalmazza, hogy 2015-ben alkalmaz-e már ilyen intézkedést a munkáltató. A
táblázatban a munkáltatók jelölhették azt is, hogy a munkáltató saját foglalkoztatottjaira
milyen specifikus, csak a munkáltatónál elérhető esélyegyenlőségi intézkedést alkalmaz.
A kapott kép alapján a munkáltatók nagy számban alkalmaznak esélyegyenlőségi
intézkedéseket, így 2016-ra vonatkozó vállalásaik száma alacsony, melyekről a dokumentum
6.2 Munkáltató specifikus esélyegyenlőségi célok fejezetben számolunk be.

5 Konkrét célok
A helyzetfelmérés során feltárt információk alapján az esélyegyenlőség elősegítése, a
hátrányos megkülönböztetés megelőzése és az etikai alapelvek érvényesülésének biztosítása
érdekében a munkaadók az alábbi célok érvényesítését tűzik ki:
1. A kiemelt célcsoportba tartozók fokozo védelme esetleges létszám leépítés esetén.
2. Közfoglalkoztato ak alkalmazásával, munkatapasztalat szerzéshez segítségnyújtás.
3. Képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása.
4. A
családbarát
munkahely
feltételeinek
megteremtése
A családbarát munkahely megteremtése érdekében a munkáltató gyelmet fordít a
gyedről, gyesről visszatérő munkatársak beilleszkedésének segítésére, a 10 éven aluli
gyermekeket nevelők és a gyermeket egyedül nevelők rendes évi szabadságának
tanszünetekben való kiadására, munkaidő kezdés összehangolására a nevelésioktatási intézmények nyitva tartásával, valamint a szolgála hely megválasztásakor a
lakóhely gyelembe vételére törekszik.
5. Munkavégzés feltételeinek javítása és az egészségmegőrzés érdekében a munkáltató
fokozo
gyelmet fordít az irodabútorok, illetőleg irodai eszközök beszerzésénél az
ergonómiai megfelelésre, a technikai munkatársak munkájának könnyítése érdekében
a munkavégzéshez szükséges megfelelő eszközök biztosítására.
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6 Intézkedések a kiemelt célcsoportok érdekében
6.1 Általános intézkedések minden célcsoport érdekében
6.1.1 Esélyegyenlőségi referens kijelölése
A munkáltatók esélyegyenlőségi tervhez kapcsolódó feladatainak elvégzése érdekében az
esélyegyenlőségi terv érintett intézményei közösen esélyegyenlőségi referenst jelölnek ki. Az
esélyegyenlőségi referens feladatai:


Az „Esélyegyenlőségi Terv” teljesülésének vizsgálata, valamint a következő időszakra
vonatkozó „Esélyegyenlőségi Terv” előkészítése, a munkáltatóval és a munkavállalói
érdekképviselettel való egyeztetése. A következő „Esélyegyenlőségi Terv”
elfogadásának határideje 2016. december 31.



Az „Esélyegyenlőségi Terv” teljesülésének vizsgálata szempontjából fontos, az
„Esélyegyenlőségi Terv” Helyzetfelmérés c. fejezetében meghatározott információk
naprakészen tartása érdekében információk gyűjtése, ide értve különösen:
o Az „Esélyegyenlőségi terv elfogadása óta a munkáltatóhoz belépő és a
munkáltatótól kilépő foglalkoztatottak önkéntes adatszolgáltatásának
gyűjtése és nyilvántartása (nyilatkozat) az Esélyegyenlőségi terv
célcsoportjaiba való tartozásról, melynek megújítására a foglalkoztatottaknak
a helyzetük változásakor, de legalább évente lehetőséget biztosít, és az
önkéntes adatszolgáltatásra őket évente felhívja.
o A munkakörülményekkel kapcsolatos foglalkoztatotti visszajelzések gyűjtése.
o Naprakész információt tart nyilván az „Esélyegyenlőségi Terv” célcsoportjaiba
tartozó foglalkoztatottak


szakmai továbbképzéseken történő részvételéről.



várható nyugdíjba vonulásának idejéről.



iskolai végzettségi
ismereteiről.

adatairól,

nyelvtudásáról

és

számítógépes



Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatban benyújtott
panaszok kezelése, szükség esetén intézkedés előterjesztése, tájékoztatás.



Az esélyegyenlőségi referens neve, beosztása: Hoffmanné Szabó Gabriella
esélyegyenlőségi referens, telefonszáma: +36-66-581-234 elektronikus levélcíme:
szemelyzet@gyomaendrod.hu



Az esélyegyenlőségi referens a hozzá érkezett panaszokat bizalmasan kezeli.
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6.1.2 Az egyenlő bánásmód megsértése esetén követendő eljárás
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetés, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás előfordulása esetén a
munkavállaló, vagy a munkavállalók csoportja panaszával az esélyegyenlőségi referenshez
fordulhat.
A referens, amennyiben a panaszt jogosnak ítéli, egyeztetést kezdeményez a jegyzővel.
Indokolt esetben a jegyző panasz kivizsgálása, orvoslása, az egyenlő bánásmód
követelményeinek betartása érdekében saját hatáskörében intézkedik, illetőleg egyeztetést,
intézkedést kezdeményezhet.
Az esélyegyenlőségi referens minden esetben köteles a munkavállalót tájékoztatni az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén igénybe vehető jogérvényesítési
lehetőségekről, valamint arról, hogy a munkáltatói esélyegyenlőségi eljárás során személyes
adatainak védelme érdekében név nélküli (anonim) eljárást is kérhet.
Az eljárás eredményéről a munkavállalót az esélyegyenlőségi referens tájékoztatja.
Amennyiben a panasz benyújtója úgy ítéli meg, hogy a munkáltató panaszát nem rendezte,
úgy a jogsérelem jellege szerint munkaügyi vitát kezdeményezhet, munkaügyi pert,
személyiségi jogi pert indíthat, vagy az Egyenlő Bánásmód hatóságánál eljárást
kezdeményezhet.
Amennyiben a panasszal összefüggésben megállapításra kerül, hogy az esélyegyenlőség
érvényesülésének érdekében általános intézkedés is szükséges, a referens javaslatot tesz az
esélyegyenlőségi terv módosítására, kiegészítésére, a munkáltató pedig gondoskodik a
szükséges intézkedések megtételéről.
6.1.3 Egyenlő bánásmód a munkavállalók kiválasztásakor
A munkaadó az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásakor kor,
nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából különbséget nem tesz.
Ennek érdekében az álláshirdetések megjelentetésekor a személyzeti felelős mindezen
tényezők figyelembevételével jár el.
A munkaadó a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges
készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek
kiválasztásánál fontos szempontnak tekinti a szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az
ezen alapuló megbízhatóságot csakúgy, mint a többi készség és képesség figyelembevételét.
6.1.4 Képzési programokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása
A munkáltató minden munkavállaló részére egyenlő esélyekkel biztosítja a munkavégzéshez,
szakmai előmenetelhez szükséges képzésekben való részvételt, valamint támogatja a
munkavállalók továbbtanulását. A munkáltató külön hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű
munkavállalók képzésére.
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6.1.5 Nyugdíj előtt álló munkavállalók segítése
A munkáltató figyelembe veszi a munkavállaló érdekeit, amelynek során van lehetősége
felkészülni a nyugdíjas életformára, az aktív nyugdíjas évekre. A nyugdíjazás előtt álló
munkavállalók tapasztalatuk és szakmai tudásuk átadásával segítik a pályakezdők
betanítását. A munkáltató ünnepélyes keretek között búcsúzik a nyugdíjba vonuló
munkavállalótól.
6.1.6 Családbarát intézkedések
A család és a munkahelyi kötelezettség összehangolása érdekében a munkáltatók segítik a
gyed-ről, gyes-ről visszatérők beilleszkedését. A szabadság ütemterv jóváhagyásával
lehetőség szerint figyelembe veszik az óvodai és iskolai szüneteket. A munkavállalók
hozzátartozói számára biztosítják a szakmai gyakorlatot, diplomamunka konzultáció
lehetőségét.

6.2 Munkáltató-, és célcsoport-specifikus esélyegyenlőségi intézkedések
A helyzetfelmérés részben megismert, és a mellékletben jelzett 2016-ra vonatkozó új
intézkedések az alábbiak a munkáltatók adatszolgáltatása alapján.
6.2.1 Prevenciós szűrővizsgálatok szervezése a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati
Hivatalnál
A védett korú foglalkoztatottak tekintetében foglalkoztató a jelen esélyegyenlőségi terv
keretében vállalja, hogy a védett korúak számára 2016 évben legalább egy alkalommal
prevenciás célú szűrővizsgálatot szervez, melyre 14 védett korú munkavállalóját meghívja, és
jelenlétüket megfelelően dokumentálja.
6.2.2 Egyéb, munkáltató-specifikus esélyegyenlőséggel kapcsolatos információk,
intézkedések
A Határ Győző városi könyvtár a felmérés időszakában jelezte, hogy 2016-ban nem tervez
akadálymentesítési intézkedéseket hozni, mivel az akadálymentesítés kellő mértékben
megtörtént.

7 Az esélyegyenlőségi terv végrehajtása
Az esélyegyenlőségi terv elválaszthatatlan része annak 1. sz. melléklete.
Az esélyegyenlőségi referens felügyeli az esélyegyenlőségi terv végrehajtását, évente egyszer
felülvizsgálja azt, szükség esetén javaslatot tesz új intézkedések, programok bevezetésére, új
célcsoportok meghatározására, az esélyegyenlőségi terv esetleges módosítására.
Az esélyegyenlőségi referens félévente szóban tájékoztatást ad a települések jegyzőjének az
esélyegyenlőségi terv végrehajtásáról. A módosításokról, új intézkedések bevezetéséről a
munkáltatók az éves munkaértekezlet alkalmával tájékoztatják a foglalkoztatottakat.
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Az önkormányzat számára készített stratégiai, fejlesztési tervekben, koncepciókban
megfogalmazottak összhangban kell álljanak az Esélyegyenlőségi tervben leírtakkal. A
megfelelő szakterületen dolgozó kollégáknak a tervek, koncepciók készítésekor, illetőleg
felülvizsgálatakor tekintettel kell lenniük e tervben megfogalmazottakra. A hazai és
nemzetközi pályázatokhoz szükséges releváns adatok kitöltésére szintén a tervben leírtak
alapján kerülhet sor.

8 Kiadmányozás
Az esélyegyenlőségi tervet az aláírók 2016. január 1 és 2016. december 31 közötti időszakra
fogadják el.

Munkáltatók részéről:

_______________________
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Esélyegyenlőségi referens
Dr. Uhrin Anna jegyző

Foglalkoztatottak részéről:

_______________________
Hoffmanné Szabó Gabriella

_______________________
Határ Győző Városi Könyvtár
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető

_______________________
Közművelődési - Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Dr. Szonda István intézményvezető

_______________________
Városi Egészségügyi Intézmény
Dr. Torma Éva intézményvezető

Gyomaendrőd, 2015. november 25.
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Intézkedés célcsoportja

Kiindulási érték
2016.01.01

Célérték
2016.12.31

Városi Egészségügyi
Intézmény

Intézkedés tartalma

Határ Győző Városi
Könyvtár

Sorszám Intézkedés

Gyomaendrőd Közös
Önkormányzati
Hivatal

1. számú melléklet: helyzetfelmérés és intézkedések Gyomaendrőd város foglalkoztatási és esélyegyenlőségi tervében

1 GYES-en, GYED-en A Gyes-en, Gyed-en lévők munkába való visszatérésének támogatása, legalább két, 10 év alatti
alkalmazásuk folyamatos növelése az igényeik és a Munkáltató
lévők munkába
gyermeket nevelők
való visszatérése szükségleteit figyelembe véve.

nem

igen

2015- 2016- 2015- 2016- 2015,
ben ban ben ban 2016
nem nem nem nem igen

2 GYES-en, GYED-en A Gyes-en, Gyed-en lévők munkába való visszatérésének
gyermeküket egyedül
lévők munkába
támogatása, alkalmazásuk folyamatos növelése az igényeik és a nevelők
való visszatérése Munkáltató szükségleteit figyelembe véve.

igen

igen

igen igen

nem nem

igen

3 Iskolakezdési
támogatás

gyermeküket egyedül
nevelők

köztisztviselők igen részben

igen igen

nem nem

nem

4

legalább két, 10 év alattiköztisztviselők igen részben
gyermeket nevelők

igen igen

nem nem

nem

legalább két, 10 év alatti
gyermeket nevelők

5

6

7

A Munkáltató minden munkaviszonyban álló, és a vonatkozó
jogszabályok alapján erre jogosult dolgozó részére adómentes
iskolakezdési támogatást biztosít, melynek mértéke a tárgyévi
SZJA törvényekkel összhangban a tárgyév június 30-ig kerül
meghatározásra.
Iskolakezdési
A Munkáltató minden munkaviszonyban álló, és a vonatkozó
támogatás
jogszabályok alapján erre jogosult dolgozó részére adómentes
iskolakezdési támogatást biztosít, melynek mértéke a tárgyévi
SZJA törvényekkel összhangban a tárgyév június 30-ig kerül
meghatározásra.
Kapcsolattartás a A Gyes-en, Gyed-en lévőkkel való kapcsolattartás megerősítése
GYES-en, GYED-en céljából a meglévő gyakorlat felülvizsgálata, szükség esetén
lévőkkel
kiegészítése.
Képzések
Minden munkavállaló számára évi egy alkalommal érzékenyítő
tréning tartása, az aktuális évi munkaerőcsoport-fókuszok
jellemző problémáinak megismerésére, a munkáltatók által
adott javaslatokra és az esélyegyenlőségi terv intézkedéseinek
megismerésére
Képzések
Védett korúak számára informatikai, és telekommunikációs
ismeretek nyújtása, az elektronikus közigazgatási eljárási
lehetőségek jobb megismerése végett

igen

igen

igen igen

nem nem

igen

mindenki

1

1

igen igen

nem nem

nem

védett korúak

1

1

igen igen

nem nem

nem

1. számú melléklet: helyzetfelmérés és intézkedések Gyomaendrőd város foglalkoztatási és esélyegyenlőségi tervében
8 Képzések

Fiatal gyermekes anyák visszatérésének támogatása a távollét
során történt szervezeti, feladatköri vagy eljárási változások
ismertetése, a feladatellátás megváltozott rendjének
bemutatása végett
9 Képzések
Fiatal gyermekes anyák visszatérésének támogatása a távollét
során történt szervezeti, feladatköri vagy eljárási változások
ismertetése, a feladatellátás megváltozott rendjének
bemutatása végett
10 Munkaerőfelvétel A munkaerő-felvétel során az adott munkához szükséges
készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra
szükséges helyezni a hangsúlyt. A jelöltek kiválasztásánál
ugyanolyan fontos szempontnak kell tekinteni a hosszú
szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló
megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség
figyelembevételét. A felvételi interjú során célzottan nem
tehetnek fel kérdést a jelentkező életkorára (kivétel a
munkatapasztalat felmérésére, irányuló kérdés), betegségére,
fogyatékosságára (kivétel a munkakör betöltéséhez szükséges
készségekre, képességekre vonatkozó kérdés), családi
állapotára, szexuális orientációjára, vallási, etnikai
hovatartozására, világnézetére vonatkozóan.

legalább két, 10 év alatti
gyermeket nevelők

1

1

igen igen

nem nem

igen

gyermeküket egyedül
nevelők

1

1

igen igen

nem nem

igen

mindenki

igen

igen

igen igen

nem nem

igen

11 Munkaidő
beosztás

gyermeküket egyedül
nevelők

igen

igen

igen igen

nem nem

igen

legalább két, 10 év alatti
gyermeket nevelők

igen

igen

igen igen

nem nem

igen

mindenki

igen

igen

igen igen

nem nem

nem

A Munkáltató a gyermekes munkavállalók munkaidő
beosztásánál figyelembe veszi a gyermeknevelési- és oktatási
intézmények nyitva tartását, amennyiben ezen túli
munkavégzést rendel el, a munkavállalót legalább 24 órával
előbb tájékoztatja.
12 Munkaidő
A Munkáltató a gyermekes munkavállalók munkaidő
beosztás
beosztásánál figyelembe veszi a gyermeknevelési- és oktatási
intézmények nyitva tartását, amennyiben ezen túli
munkavégzést rendel el, a munkavállalót legalább 24 órával
előbb tájékoztatja.
13 Munkaidő beosztásRugalmas munkaidő elterjesztése, a munkavállalók egy része
számára rugalmas munkaidő bevezetése, mely a Munka
Törvénykönyvével összhangban határozza meg a törzsidőt, a
rugalmas munkaidőt és a napi, heti vagy havi munkaidőt, illetve
az attól való eltérés lehetőségét

1. számú melléklet: helyzetfelmérés és intézkedések Gyomaendrőd város foglalkoztatási és esélyegyenlőségi tervében
14 Munkaidő
kedvezmény

Munkáltató havi 4 óra munkaidő kedvezményt biztosít a 2 vagy
több 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók
(továbbiakban: gyermekes munkavállalók) számára a családi és
munkahelyi kötelezettségek összehangolása érdekében. A
munkaidő kedvezmény igénybevétele azonban nem
akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak
határidőben történő ellátását. A kedvezményt teljes
munkaidőben foglalkoztatott, kötetlentől eltérő munkaidő
beosztás szerint dolgozó munkatársak vehetik igénybe a
munkaidő részeként.
15 Munkaidő
Munkáltató havi 4 óra munkaidő kedvezményt biztosít a
kedvezmény
legalább egy 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelő
munkavállalók (továbbiakban: gyermekes munkavállalók)
számára a családi és munkahelyi kötelezettségek
összehangolása érdekében. A munkaidő kedvezmény
igénybevétele azonban nem akadályozhatja a munkavállaló
munkaköri feladatainak határidőben történő ellátását. A
kedvezményt teljes munkaidőben foglalkoztatott, kötetlentől
eltérő munkaidő beosztás szerint dolgozó munkatársak vehetik
igénybe a munkaidő részeként.
16 Munkakörülmény Évente legalább egy prevenciós szűrővizsgálat szervezése
ek javítása
17 Szabadságok
A Munkáltató a szabadságok engedélyezésének ütemezésekor
ütemezése
előnyt biztosít a gyermek(ek)et nevelő munkavállalók részére
rendkívüli családi események (gyermekszületés, ballagás stb.)
esetére a rendes szabadságkeret terhére.

legalább két, 10 év alatti
gyermeket nevelők

nem

nem

nem nem nem nem

igen

gyermeküket egyedül
nevelők

nem

nem

nem nem nem nem

igen

0

1

nem igen

nem nem

igen

gyermeküket egyedül
nevelők

igen

igen

igen igen

nem nem

igen

18 Szabadságok
ütemezése

A Munkáltató a szabadságok engedélyezésének ütemezésekor
előnyt biztosít a gyermek(ek)et nevelő munkavállalók részére
rendkívüli családi események (gyermekszületés, ballagás stb.)
esetére a rendes szabadságkeret terhére.

legalább két, 10 év alatti
gyermeket nevelők

igen

igen

igen igen

nem nem

igen

19 Önkormányzat
által előre
definiált célok
20 Önkormányzat
által előre
definiált célok

gyengénlátók részére sárga csík felfestése a padozatra

nem a terv célcsoportja
2016-ban

nem

gyengénlátók részére sárga jelölés a lépcsőkön

nem a terv célcsoportja
2016-ban

teljes létszám teljes létszám nem pályá nem nem
zatfüggő
teljes létszám teljes létszám nem pályá nem nem
zatfüggő

védett korúak

nem

1. számú melléklet: helyzetfelmérés és intézkedések Gyomaendrőd város foglalkoztatási és esélyegyenlőségi tervében
21 Önkormányzat
által előre
definiált célok
22 Önkormányzat
által előre
definiált célok
23 Önkormányzat
által előre
definiált célok
24 Önkormányzat
által előre
definiált célok
25 Önkormányzat
által előre
definiált célok
26 Önkormányzat
által előre
definiált célok
27 Önkormányzat
által előre
definiált célok
28 Önkormányzat
által előre
definiált célok
29 Önkormányzat
által előre
definiált célok

ajtókon braille írásos tájékoztató táblák

nem a terv célcsoportja
2016-ban

minden épület

minden
épület

nem pályá nem nem
zatfüggő
részben
pályá igen igen
zatfüggő
igen igen igen igen

nem

akadálymentesítés

nem a terv célcsoportja
2016-ban

minden épület

minden
épület

mozgáskorlátozott mosdó elkülönítve

nem a terv célcsoportja
2016-ban

minden épület

minden
épület

pelenkázó helyiség biztosítása

gyermeket nevelők

minden épület

minden
épület

igen igen

igen igen

igen

ergonómiailag megfefelő irodai berendezés biztosítása

mindenki

minden épület

minden
épület

igen igen

nem nem

nem

éleslátást biztosító szeműveg biztosítása

mindenki

minden érintett
dolgozó

igen igen

nem nem

igen

0

minden
érintett
dolgozó
1

családi napközi

gyermeket nevelők

nem nem nem nem

nem

szociális helyiség biztosítása

mindenki

1

1

igen igen

igen igen

igen

védőital biztosítása

mindenki

minden érintett
dolgozó

minden
érintett
dolgozó

igen igen

igen igen

igen

igen

igen

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. december 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Együttműködési megállapodás a KBC Nonprofit Kft.-vel
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő testület 2015. december 3-án 563/2015 (XII.3.) számú Képviselő-testületi határozatával döntött arról,
hogy együttműködési megállapodást köt a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással. Időközben
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabályok úgy
módosultak, hogy a társulás kikerült a projektmenedzseri tevékenységet ellátó szervezetek köréből. A Társulást
alkotó települések és további néhány település (Gyula, Békés, Szarvas, Kondoros, Dévaványa, Sarkad, Körösladány
és Vésztő) a jogszabályi változásokra reagálva úgy döntött, hogy 3,2 millió forint törzstőkével létrehozza a KBC
Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. – t (továbbiakban: Kft.).
Fontos, hogy az Önkormányzat már a pályázati források megnyílása előtt felkészüljön arra, hogy a támogatási
lehetőségeket minél hatékonyabban kihasználja fejlesztési elképzelései megvalósítása érdekében. A
Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza az európai uniós források felhasználása kapcsán felmerülő költségek
elszámolhatóságának nemzeti szintű szabályait.
A Kft. tagjai elkötelezettek amellett, hogy a tagjaikon kívül más településekkel is együttműködjön, a fent leírt célok
megvalósítása érdekében és a Kft. képviselői megkeresték Gyomaendrőd Város Önkormányzatát is a 2014-2020
programozási időszakra vonatkozóan egy lehetséges jövőbeni együttműködés megvalósítása érdekében.
Amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata úgy dönt, hogy fejlesztési projektjeinek előkészítését és
megvalósítását a Kft. szakértőinek bevonásával kívánja végrehajtani, akkor együttműködési megállapodást
szükséges kötni a Kft. - vel. A szakértők bevonására, a projektmenedzsmenti szolgáltatások igénybevételére
irányuló együttműködési megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.
A megállapodás a Kft.-vel 2015. december 9-én ünnepélyes keretek között aláírásra is került Kondoroson.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a KBC Nonprofit Kft.-vel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 563/2015 (XII.3.) számú Képviselő-testületi
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások igénybevétele és a fejlesztési projektek megvalósítása során a
projektmenedzsmenti feladatokat saját szervezetén belül biztosítja
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megkötött együttműködési megállapodást
megismerte, azzal egyetért.
A Települési Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy az egyes konkrét projektek, beruházások
ismeretében döntsön arról, hogy az uniós alapokból történő támogatások felhasználása a településen megvalósuló
projektek esetében a 272/2014. (XI. 05.) Kormányrendelet 3.8.2.1. pontja szerint a projektmenedzsmenti, valamint
az együttműködési megállapodásban meghatározottakat a Települési Önkormányzat költségvetési szerve, vagy 100
% -ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal lássa el. Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot,
43

hogy eseti, az adott projektre vonatkozó együttműködési megállapodást kössön a KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. -vel. A Képviselő-testület jóváhagyja a polgármester által aláírt megállapodást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2., képviseli Dr. Glózik Klára Erzsébet
ügyvezető) – a továbbiakban: KBC –,
másrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124., képviseli Toldi Balázs polgármester) – a továbbiakban: Települési Önkormányzat – között
az alulírott helyen és napon, az alábbiakban rögzített feltételek szerint:
I. Előzmények
1./ A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete a
következőket tartalmazza:
NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL
2014–2020 programozási időszak
„3.8. Projektmenedzsment költségek
3.8.1.5
a
projektjavaslat
kidolgozásához
és
a
projektmegvalósítás
alatti
projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, közszféra szervezet
kedvezményezettek esetén az Útmutató 3.8.2 pontjában foglalt feltételek
figyelembevételével” … számolhatóak el.
„3.8.2. Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális szabályok
3.8.2.1 Közszféra szervezet kedvezményezettek az Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt
igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a
szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzat költségvetési szerv, vagy 100%-ban
állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság látja el.”
II. A megállapodás tárgya
2./ Az 1./ pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezésekből következően a KBC jogosult arra, hogy
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásával megvalósuló projektek esetében a projektmenedzsment keretében szakértői
szolgáltatást nyújtson az egyes partneri önkormányzatok (értsd: közszféra) részére.
3./ A KBC a települési önkormányzatok projektjei esetében a projektmenedzsmenti tevékenység
keretében az alábbi feladatok esetében tud szakértői szolgáltatást nyújtani:
 projektjavaslat kidolgozása, támogatási kérelem elkészítése és benyújtása,
 támogatási szerződéskötés lebonyolítása,
 támogatási szerződés módosítások koordinálása, a szükséges kérelem és dokumentáció
összeállítása,
 kapcsolattartás a közreműködő szervezettel,
 a projekt megvalósításának szervezése, nyomon követése, javaslattétel az esetleges teendők
végrehajtására,
 kapcsolattartás, együttműködés igény esetén tanácsadás a Települési Önkormányzat
munkatársaival, a megvalósításban résztvevő vállalkozókkal, szakértőkkel, partnerekkel
(különös tekintettel a kivitelezést végző vállalkozásokkal, a műszaki ellenőrzést végző
szervezettel, közbeszerzési tanácsadóval, tájékoztatás és nyilvánosság feladatait ellátó
szervezettel, könyvvizsgálóval),
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 részvétel a projekttel összefüggésben lebonyolításra kerülő helyszíni ellenőrzéseken,
 a projekt adminisztratív feladatainak ellátása, amelynek keretében
o közreműködés a támogatási előleg, fordított ÁFA előleg vagy szállítói előleg
lehívásában,
o közreműködés a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek
elérését követő időközi kifizetési igénylés elkészítésében, melynek keretében a
kedvezményezett beszámol a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt
költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés
részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai
előrehaladásának bemutatásáról, a projekt eredményességéről, valamint
hatékonyságáról,
o közreműködés záró kifizetési igénylés elkészítésében,
o szükség esetén a hiánypótlások, korrekciók elkészítése,
o a kifizetési igénylésekhez kapcsolódó dokumentációk formai és tartalmi ellenőrzése;
 a projektben vállalt indikátorok és eredménymutatók teljesülésének ellenőrzése.
4./ A projektmenedzsmenten túl, a KBC saját partneri szakértő csapatával és együttműködő
partnereivel a következő feladatok ellátására tud szolgáltatást nyújtani:
 projekt előkészítés, tervezés,
 jogszabályban,
illetve
felhívásban
megkövetelt
környezeti,
fenntarthatósági
hatástanulmányok elkészítése,
 megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése,
 közbeszerzési eljárások lefolytatása,
 műszaki ellenőri szolgáltatás biztosítása,
 tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása.
A fenti szolgáltatások az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek keretében jellemzően
elszámolható költségek.
5./ KBC a fenti tevékenységek ellátására az alábbi szakterületek szakértőivel fog rendelkezni
munkaviszony keretében, a projektek megvalósítása során:
 pénzügyi szakértő,
 műszaki szakértő,
 műszaki ellenőr,
 hivatalosan bejegyzett közbeszerzési tanácsadó,
 Európai Uniós kommunikációs szakértő,
 vidékfejlesztési szakértő,
 turisztikai szakértő.
6./ Felek jelen megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a 2014-2020-as időszakban pályázataikat
egymással együttműködve valósítják meg. A Települési Önkormányzat a projektjeit, beruházásait a
KBC szakértőinek bevonásával hajthatja végre, külön megállapodások alapján, a beszerzésiközbeszerzési előírások figyelembe vétele mellett.
Települési Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy az egyes konkrét projektek,
beruházások ismeretében döntsön arról, hogy az uniós alapokból történő támogatások
felhasználása a településen megvalósuló projektek esetében a 272/2014. (XI. 05.)
Kormányrendelet 3.8.2.1. pontja szerint a projektmenedzsmenti, valamint az együttműködési
megállapodásban meghatározottakat a Települési Önkormányzat költségvetési szerve, vagy 100 %
-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal lássa el.
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7./ KBC tudomásul veszi, hogy a külön megállapodások megkötése előtt a Települési Önkormányzat a
vonatkozó jogszabályok, valamint belső szabályzatai alapján kiválasztási eljárást folytathat le.
III. A megállapodás hatálya és megszűnése
8./ Felek jelen megállapodást a hatálybalépésének napjától a 2014–2020 programozási időszak
befejezéséig tartó határozott időtartamra kötik.
9./ Jelen megállapodást bármelyik fél a másik félnek küldött nyilatkozatával, legalább 30 napos
felmondási idő közbeiktatásával, a tárgyév végére felmondhatja.
10./ Jelen megállapodást bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal
felmondhatja.
IV. Kapcsolattartás
11./ Felek együttműködésüket az alábbi kapcsolattartójuk útján valósítják meg:
-

a KBC részéről:
Dr. Glózik Klára
telefon: 06-20/4880427
Beleznai Róbert
telefon: 06-20/5034064

-

a Települési Önkormányzat részéről:
Toldi Balázs polgármester
telefon: 66/521-600, 20/580-6250
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu
V. Záró rendelkezések

12./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
13./ Felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő jogvita eldöntésére kizárólagosan a Békési
Járásbíróság, illetve hatáskörtől függően a Gyulai Törvényszék az illetékes.
14./ Jelen megállapodást a Települési Önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyásakor lép
hatályba. Felek rögzítik, hogy KBC bejegyzés alatt álló jogi személy. Amennyiben a bejegyzést az
illetékes cégbíróság megtagadja, úgy jelen megállapodás automatikusan hatályát veszti.
Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után
jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá.
Kondoros, 2015. december

____________________________________
KBC Nonprofit Kft.
képviseletében
Dr. Glózik Klára Erzsébet
ügyvezető

____________________________________
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseletében
Toldi Balázs
polgármester
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. december 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kis Sándor kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2004. januári ülésén döntött arról, hogy Kis Sándor Gyomaendrőd,
Erzsébet liget u. 2. szám alatti egyéni vállalkozó részére tartósan használatba ad összesen 293 m2 -t a 1298 hrsz.-ú
kemping területéből. A terület használatba adásának célja: vendéglátó és kereskedelmi felépítmény elhelyezése.
A tartós használat időtartamára a Képviselő - testületi határozat 25 évet jelölt meg. Mivel a bérlő az igénybe vett
területen építési engedélyhez kötött felépítményt kívánt elhelyezni, ezért nem a szokványos területhasználatról van
szó, hanem a felek megállapodáson alapuló földhasználati jog létrehozásában állapodtak meg.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a megállapodáson alapuló földhasználati jog ingatlan – nyilvántartásba
való bejegyeztetése mellett döntött. A megállapodáson alapuló földhasználati jog, rendezi a felépítmény
tulajdonjogát, jogilag tisztább helyzetet teremt a felépítmény és a földtulajdonosa között. A megállapodás köthető
visszterhesen, vagyis a földhasználatért használati díj állapítható meg. A földhasználati jog bejegyeztetése nem
köthető konkrétan időponthoz, mivel az a felépítménnyel van összefüggésben. A földhasználati jog addig él, amíg a
felépítmény létezik. A földhasználati jog bejegyezetéséhez a megállapodáson kívül szükséges volt a
területmegosztás. A földhasználati jog bejegyeztetését követően a felépítmény is külön helyrajzi számmal ellátottan
szerepel az ingatlan – nyilvántartásban. Ezt követően a felépítmény már forgalomképes, örökölhető, terhelhető stb.
Az előterjesztéshez mellékelt földhasználati jogra szóló szerződés 2005. szeptember 28.-án aláírásra került. A 293
m2 nagyságú területre külön helyrajzi számmal megjelölt panzió épült.
A szerződés 3.1. pontja 2007. évben [ 41/2007.(I.25.) önkormányzati határozat ] módosításra került. A módosítás
lényege, hogy a földhasználó a használati díjat köteles előre tárgyév augusztus 15. napjáig a tulajdonos által
kibocsátott számla alapján megfizetni.
Kis Sándor kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez, mivel a szerződés szerint minden év novemberéig
lehetőség van a szerződési feltételek módosítására. Kis Sándor a szerződésben foglaltakkal ellentétesen 2016-tól
kezdődően minden év május 1. napjától minden év augusztus 31. napjáig havi bruttó 70.000,- Ft összegben kíván
használati díjat fizetni, vagy amennyiben erre nincs mód akkor meg kívánja vásárolni az ingatlant. Indokait a
kérelemben részletesen leírja.
A használati díj 2015. évben 656.000,- Ft/év + Áfa. Ezzel szemben Kis Sándor idényjelleggel, éves szinten
összesen bruttó 280.000,- Ft megfizetését vállalná.
A földhasználati szerződés megkötése során az induló használati díj 2000 Ft/m2/év összegben lett meghatározva.
Ez az összeg figyelemmel a létesítmény jellegére, illetve az idegenforgalmi övezetre véleményünk szerint nem
magas, vagy aránytalan. A használati díj mértéke 2015. évben négyzetméterre vetítve 2.239,- Ft/m 2 /év+Áfa.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. tájékoztatást adotta fürdő területén lévő építmények, helyiségek esetében
alkalmazott bérleti díjakról. Ezen adatok a Képviselő-testületi ülésen szóban kerülnek ismertetésre, tekintettel arra,
hogy ezek az adatok üzleti titoknak minősülnek.
Természetesen a Képviselő-testületnek Kis Sándor indokait elfogadva van lehetősége a használati díj
csökkentésére azonban mindenképp fontos megjegyezni, hogy a földhasználati díj nem egyenlő a bérleti díjjal, mivel
itt a használó azért fizet ellenszolgáltatást, mert az építményével jelentősen igénybe veszi az Önkormányzat
tulajdonában lévő földterületet.
Javaslatok a használati díj mértékére:
1.
bruttó 280.000,- Ft,
2.
nettó 280.000,- Ft,
3.
nettó 430.000,- Ft.
4.
nincs változtatás
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A felek megállapodása alapján lehetőség van a földhasználati jog megszüntetésére is vagyonrendezéssel. A Ptk. (
2013. évi V. törvény 5:20. § ) alapján a 1298/2 és 1298/2/A hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosait egymással szemben
elővásárlási jog illeti meg. Ezek alapján az Önkormányzat által meghirdetett árverés során Kis Sándor érvényesíteni
tudja az elővásárlási jogát.
A földhasználat alapját képező 1298/2/A hrsz.-ú egyéb épület megnevezésű ingatlan Kis Sándor tulajdonát képezi,
amely a 1298/2 hrsz.-ú beépített terület megnevezésű önkormányzati ingatlan területén van. A 1298/2 hrsz.-ú 293
m2 területű ingatlan az önkormányzat törzsvagyonát képezi, amely helyi döntés alapján korlátozottan
forgalomképes.
Vagyonrendezés esetén az értékesítést megelőzően a 1298/2 hrsz.-ú ingatlant a Képviselő-testületnek át kell
minősíteni üzleti vagyonná, amely már forgalomképes.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Használati díj módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete Kis Sándor földhasználati jog jogosult kérelmének helyt
adva a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1298/2 hrsz. alatti ingatlanra 2005. szeptember 28.-án földhasználati jogra
kötött szerződés 3.1. pontjában rögzített használati díjat 2016. január 1. napjától …................. Ft összegben
javasolja módosítani.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az ajánlattételre,
Kis Sándor elfogadó nyilatkozata esetén pedig a szerződés módosítás és egyéb jognyilatkozatok aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A használt terület értékesítésének a vizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1298/2 hrsz. alatti
ingatlant értékesíteni kívánja.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az ingatlan értékesítéséhez szükséges feltételeket vizsgálja meg és azt
a pályázati kiírással együtt terjessze a Képviselő-testület 2016. januári ülése elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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