
FELADATATADAsT urcAr.r,epooAs
(a 2016. :iprilis Zl. napiln elfogadott m6dositisokkal egys6ges szerkezetben)

amely l6treiritt

egyr6szr5l vic vitos dnkorminyzat (sz6kherye: 2600 y6c, Mircius 15. t& r7.,ad6szim:15731302-2-13, KSH statisztikai szamielt tslzil02-8411-321,13, AHTI azonosit6: 740890,k6pviseli: Fordds Attila polgirmester) a tov,ibbiakban, mini i.iad6

rnisr6szt6l a vrici vdirosfeilesztd szorg6ltat6 Korl^tolt Feler6ss6gii rritsastig, mint aze-lismer v:illaratcsoport uralkod6 tagia ftaviaitett 
"!rr, 

va., varosfejleszt6 Kft., sz6khely: 2600vdc. Kcizrirsasig itt 34., c.steqyz6rr"i^ bg. n og_tzon6, 
^a6"ra;: 

1-;;6;;l:j-riiui,*""dr. Tar Gycirgy) a tovdbbiak"ban, mint Awev6

kcizcitt alulirott vdc vziros onkonn'nyzzt I{6pviser6 testiilet6nek 16/2016. (IV.21.) szimri KThat|tozata alapj{n, alulirott helyen 6s iaOt.r, 
"r'^UUfi f.iiji.'f-.*a.

1. A FELEK AIYII.Af 'KOZATAI

1.1 Atev6 Nyilatkozatrrli

Atvev6 a Megillapodis kelt6nek napj6n az alibbi nyilatko zatokat teszi:

(a) Atvev5, mtrt uall:od6 tag €s annak e.[en6rzcitt t6tsat,
t6neidtt, belegyze,, e. nr,;*laa korldtolt felel6ssegri ,;r""r;nolgt ^ magJ ar iogszabilyok szennt

(b) Arvev5 jogosult ar:a, hogy a Megillap"drr,';;;6r"; z abban vallzy k<itelezetts6geit akirmaga, iljewe ellen6rzcitt t,jrsaslgain ke;sztiil t.lj"rit;;- 
-- -

!?,lif*'"u""k 
a M':gillapoiirur" 

",luar-tli"i'.r""t,.€gei iogszeniek, 6rv6nyesek 6s kriterez5

!a) 
a. Megailapodris Atve''6 a,::i al6::asa 

.6s 
az abbanfoglart iogok Atvev6 iltari gyakotli.sa, ilretvekcitelezettsegck. A n-er-6 iltali relJesltese nrncsen ellent6tben:

i'l ::+y,"?6sannakelen6tzd",r,.^;A;;;;rsas6giok'atai.i.al;(u./ az Atvevo es annak ellen6rzcitt tirsas igaia,:onatkozo jogszabi\:okkal; r,agv(-) semm yen rz An'ev6, 6s eren6rzott l;."^;g"i, .-^*, az At\.e\.5 6s annak enen5rzcitt
. trirsas6gai vagyona tekintet6ben kcjtelez6 6n.&,r,t mega apod{ssal;mrndh,rom esetben oly m6don, hogy- ^, ir"n ., r.esz6lyezteti a feradatttzdisi. kotelczettsdgteljesit6s6t;

(e) Atvev6 6s ellen6rz.tt rirsasigai rendelkeznek, illetve a jciv5ben beszereznek minden olyan,iogs-zabd\' iltat el6itt engeddlvt, amely t feladztiLtzd^si ..,,.t 
"iyreg folytzt*sihozsziiks.ges;(0 An'ev6 es elle n5rzcirf tirr".igai elien rri*. roh"_rti^" 
"ir""iira.agi, 

.,.ar^_i"* illr?.ig, ,."gykozrgazgati..i elj6tis, anrerv kedr.ez6tien .tuau. 
"r"ttn o..xiy*",i 

^ 
ilr"arJrar"i io"i.l*"ugteljesit6s6t, 6s az Awev<j legobb tudomis" -;;"G;ljitfu nem rs fenycset.

1.2 Atad,6 ny ilatko z attj

Az Atad6 a Nleg{llapod6s kelt6nek napjin az al6bbi nvilatl<ozatokat teszi:

.(]i::;,}:tt 
jop,.sult arra, hog'a r'{egdllapodist al6ftja 6s az abban rillalt kdtelczettscgert

C\N\ -,1" 
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@) az Atad6 a Megdllapoddsban villalt kotelezetts6gei jogszerfiek, 6w6nyesek 6s kotelez6
etejriek.

2. A MEGATLAPoDAS TARGYA., JELEN MEGAII.APoDASSAL ATADOTT
FEI.ADATOK

2,7 Atvev6, mint ualkod6 rag Altal ell6ton feladatok:

2.1.1 V4rsclrzelqcltcl(slfeladalsk

a) zoldfeliiletek katbantartisa, felirjit6sa, fejleszt6se.
b) kozteriiLlet takaridsa, sikoss6g mentesit6se.
c) csapad6k-, csatomahil6zatiizemeltet6se.
d) it- 6s iirdahil6zat karbantart6sa, felijit6sa, fejleszt6se

A feladatok t6szletes leirisit 1. sz. mell6klet tatr.akrrazza,

2.1.2. Y aovonhasznositisi feladatok:

A teljes eg6sz6ben rinkorminyzati tulajdoni 6s a vegyes tulajdoni 6piiletek kezel6se, 6s az ezzel

kapcsolatos iigyint6z6si feladatok elJAtisa, zz ingatlanok hasznosilisa, hasznainak szed6se. A

feladat alapvet5en az alAbbi tev6kenys6gekb6l ill:

Uzemeltet6si tev6kenyseg

- A tulajdonos rcndelkez6se szerinti b&l5nek (b6tl5t5i) a b6tlem6nyek itadis-6tv6tele,
b6deti szetz6d6sek megkot6se, nyilvintart6sa, a b6rlem6nyek rendeltet6sszerri

haszn6lztinak ellenSrz 6se.

- Kozponti berendez6sek folyamatos iizemeltet6s6nek biztositisa.
- Az rin. kriziiLzemi szolg6ltatdsok folyamatos biztosit6sa, szolgAltatisi szetz5d6sek

megkcit6se, szolgiltatds teljesit6s6nek ellen6rz6se, p6nzi.igyi rendez6se.

- Az iizemeltet6ssel kapcsolatos beielent6sck, panaszok fogadis, regiszttilisa,

iigyint6z6se.

Diibeszed6si tev6kenys69

- A b6rlem6nyek b6rleti dijainak 6s az egytb kiilon szolgiltatisok dilainak el5irisba

r'6tele, a beszed6s megszervez6se 6s lebonvolitisa, a h6tral6k-nilfizet6s t6teles kezel6se.

- A kiilonboz6 dijakban keletkezett h6tral6kok jogi dton tcitt6n6 behaitisa, kdvetel6s

6rv6nyesit6se.

Karbantartisi tev6kenys€g

- Mriszaki feliigyelet, aztz a kezellsbe kapott 6piiletck mriszaki, iizemk6pes 6llapotban

tart6s6t 6nnt6 6n. m'iszaki hibajelent6sek fogadisa, regisztrilisa, szakszerri

kilizsgillsa.
- Int6zkcd6s a hiba elhiritis6r<51 siirg5ss6g, ten'ezhctt5s6g, nagvsdgrend fiiggr'6nr'6ben
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A tulaidonosi dont6sek el6k6szit6se 6s v6gtehajtisa mellett a Polgid torv6nykonryr6l sz6l6 2073.
6wi v. trirv6nyben (a tovibbiakban: Ptk.) 6s a lak6sok 6s helyis6gek b6rlet6re, valamrnt
elidegenit6siikte vonatloz6 egyes szab6lyokr6l sz6l6 1993. 6vi L\XVIII. tcirv6nyben (^
tovibbiakban: Ltv.) meghatarozott b6rbead6i feladatokat, jogosultsdgokat gyakorolja.
Frgyelembe v6ve a vonatkoz6 he\i rendeleteket (21, /2014. ffI.20.) sz.
Az cinlorminyzat tulajdon6ban ill6 lakisok 6s nem lakis clljlra szolgiio helyis6gek b6tlet6r6},
v.alam.int elidegenit6sii.kr5l sz6l6 onkorminyzati rendelet, 22/2014. (vI.20.) sz. v6c viros
Onkorninyzat rendelete az onkottninyzat vagyonLr6l 6s a vagyonnal val6 gazdilkod6s egyes
szabiiyti6l, valamint tz 6nkotmlnyzat vagyoninak 6rt6kesit6se, illetve hasznosit6sa soran
a,lkalmazz:nd6 pitly6ztzusi sztb6lyok6\.

Atad6 joga marad a:z 6rt6kesit6sre jel6t6s, b6rbeadis felt6teleinek, ptly6zzi l<tftksok
meghat6,tozisa, hasznositis itenged6se, vagyonkezel6sbe adis, ingatlanok megoszlisa, min6sitese,
megvikoztatisa, ingadannal kapcsolatos jogok, terhek bejegyz6se, el6v6s6rl6si jog, visszavisirl6sr
iog gyakotlisa, vagyongyarapitis, b6rlakisok piiy6zai kiirisa, p lyitzrt elbitirbsa, a
hasznositis m6dj6r6l, mrirt6k6r51, kedvezm6nyezettjdr6l, a b6deti dijak m6rt6k6nek megillapitis,
vabmjnt az elidegenit6s tirgykrircikben va16 d<int6s az illet6kes bizotts6gok, illet'e a
k6pvisel6-testiilet ritiin.

A feladatok r6szletes leitisit 2. sz. mell6klet tart^lmazzl.

Szerz6d5 felek rcigzirrk, hrgy Arvev6 a 2.1.1 6s a 2.1.2. pontban foglalt feladatokat egyrdszt sajdt
mag , ^ 

tarsasag alkzlnaz<>tt1 val, m6sr6szt a Kbt. 127 $ (1) bekezd6se szerinti nyilt elj6r6s sor6n

Q<E-4949-2013 hirdetrn6nyszim) etedm6nyesen kivilasztott villalkoz6n keresztiil l6tja el.

2.1.3 Arvev5 feladarit k6Jrezi a Vic Viros Onhorminyzar Cazdasigs Hivatala 6s Awev6 kcizcin
l6treiott egfnttmrikrid6si meg6llapodis alapjin zz alap- 6s egyes koz6pfokri rnt6zm6nyek
katbantartisi feladatai .

Az int6zm6nyek felsorolisit az eglriittmfikdd6si megillapod6s :cattalmazzz.

2.1.4. Kiizbeszerz6si 6s beszez6si feladatok:

Awev6 feladata, a k6zb,zszerz6si 6s beszerz6si elj6tisokkal kapcsolatban, V6c V6ros
Onkorminyzat I{6pvisel5-testiilete 6ltal j6vihagyott I{cizbeszerz6 si szal:6lyzata, Kdzpontositott
kcizbcszetz6si rendelete 6s Vr:rsenyeztet6 si szabllyzatAbat foglaltak szerint az aldbbiak:

Beszerz6si ellrirrisokkal kapcsolatos feladatok:

A Beszetz6si N{unkacsoport :nikod6s6hez sziiks6ges el5k6szit5, osszehangol6 6s adminisztrativ
teend5ket a Vici Virosfeileszt5 Kft. Bcszerz6si Csoporqa litja el. A vonatkoz6 feladatai koziil a

legfontosabbak:

- kapcsolattattis 6s eF) eztet6s a P6lvdztat6kkal; kiiLlonos tekintettel a plly6zan felhir"lsok
txtaLmin,

- a Beszerz6si N{unkacsoport iil6seinek el6k6szit6se (anyagok ossz ei[itzsz, postiz6sa),

- az iil€sekkel kapcsolatos admurisztr6ci6 elv6gz6se,

- jegvz6konl'vek, hatirc,zatok, szerz5d6sek nvilv S.ntartAsa,

- a szerz6d€sek kozadattS,ri szerkeszt€se.

lr\1
a

\

.fi
t*



4

A 
_ 

Vici V6rosfejleszt6 Kft. Beszetz6si Csoportja
dokumennrmok eredetidt, majd ezt kovet6en 30
Polgirmesteri Hivatal r6sz6te:

5 6vig koteles meg6rizni a k<ive&ez6
napon beliil itadjz iragegyz|k szerint a

- A Beszerz6si Munkacsoport iil6seinek jegyz5kcinlvei (6s azoknak misolatban l6v5
csatolm6nyai, mell6kletei)

- kozadattai szerzdd6sek.

Kiizbeszerz6si elf 6r6sokkal kapcsolatos feladatok:

l-Il ".*:. -,Onkotmdnyzattal 
kdtott jelen feladatitad6si szetz6d6s alapyin felel a

kozr,eszerzesekrol szo\6 2017.. 6"i ..9yIlI: Torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.;. hat,itycrs
tendelkezeseinek az alkalmaz6.s6.6tt tov6bb6 feladatz az adott projekthez / erjlrishoz'kapcsolid6k::*:^y:ri 

lsrek - a hatrlyos Kbt-nek megfelel5 - iogszerfi 6s szakszerri vitele 6s hatdrid5ben
a KMCs el6 terjeszt6se. El5z6eken nrl, ellitja iz ali*;br i"lidrtok^t,

- aJogi osztily adatszorg'i.ltarisa arapjin a kozbeszerz6si te..e cissze litisa- .": ."gy": projekthez kapcsol6d6 k<izbeszerz6si eliir6sok el5k6szit6se (eljirisokat indit5
hirdetrn6ny 6s dokumentici6 osszeillidsa)

- kozbeszerz6si hfudetn:6nyek feradi.sa az EHR rendszerben, a hirdetrn6nyellen6rz6si dijak
megfizet6se

- a KbL iltal az AiiLnlatk6r6 t6sz6te kcitelez6v6 tett kozz6t6teli kotelezetts6gek hat6nd5ben
tort€n6 ellitisa

- a Kbt. riltal lehet6v6 tett, 6s el6irt kapcsolattartds az aj^nl^ttev6r.kel (dokument,cro,
ismertet6 rendelkez6sre bocsit6sa, kieg6vit5 tajlkoztatas, hi6n1p6tl6s, stb. )ebonyolitisa)- teszv6tel a Bft6lo Bbotrsire munkijiban, a Bfuil6 Bbotts6re javaslatinak eldterjeszt6se a
KMCs r6sz6re

- a kozbaszetz6si szerz6d6sek teljesit6s6nek nyomon kovet6se a kapcsol6d6 kozbeszerzesr
hirdetrn6nyek kezel6se, a megkotritt szez6d6sek naprak6szen nyrlvirntartlsa, valamint a
krilts6gvet6si el6i6nyzatok figyelemmel kis6t6se (a Kbt. szabiryainak hatilyosul6sa
6rdek6ben)

- a feladatebt|s hat6konys6ginak novel6se 6rdek6ben iavaslatt6tel a KN{cs r6sz6re
a fMCs iil6seir6l ;egyz5krinlwek is kivonatok k6szir6se, a hatdrozatok irisba foglalisa,
valamint tov6bbit6sa a polgdrmesteri Hiv atalJogl Osztiiyithoz

- aBfuil Btz.ottsig ja'aslata.alap 
16r' a v'teg6.zit6 tiilkoztatas (Kbt. 45. $) elk6szit6se. (Ennek

ossze6llit6sa sorin aliir6si iogosults6ggal rendelkezil.)
- az 

^dott 
eljit,sban t6szft'er'5 szakemberek irdsos javaslata alapjin a kieg6szit6 t6tj6koztat6s

(Kbt 45- \) clk€szit6se. (Ennek osszeillitdsa sorin aldirisi jogo...rts6ggairendelkezil.)
- k6pviselet a Kcizbeszerzisi Dont5bizotts6g cl6tt az esetregei logoniirati eljirds kapcs6r:.- folyamatos kapcsolattartis a Jogi Osztilyival
- az eIjlt{st leziro httdetm6ny (tiLjlkoztato az ell ras eredm6ny6r5l) I{dzbeszerz6si

Hat6sighoz tort6n6 tovdbbitisit kcjvet5 5 napon beliil a kdzbiszeril.st elj6r6s teljes
tyLtany-zginak eredeti p6ldinyinak r,'geglz€k sze'.'n.d atad6*a a polgirmesteri Aivatal JogrOsztilya ft.sz6te.
kcizbeszerz6ssel kapcsolatos jogi illisfoglalis nlrijt6sa

- a I{MCs tii6koztatisa az 6r'es statiszdkai risszegez6s (Kbt.31. $ (1) g)) megkiird6s6r6r- gondoskodis az elj6 sc;k dokumen6l6sdr6l, a kcitelez6 s r"es id6szit ra 6rltt. r+. 5 1z;;
6r'es bont6sban dokumentilt iktarlsi sz:immal e[itott - sai6t nl,-ilvintattdri ,".risr.n
yezetese a krjzbeszcrz6si eljir6sokr6l
az esedeges tatbetekint6si elj6r:isok lebonl,olit:isa

r\ \'ici Yirosfejleszt6 I(ft.
menil fel rij, acldig ncm

|lJitja
lsmcrt

cissze az 6r-es kcizbeszerzdsi tcn-et. -\mcnnviben 6v kcizbcn
krizbeszcrzesi igtlnr, igr- rrrc,l irj.o, indnkolissal eldtort
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tSj6koztatot kell adni a r6sz6te. Amennyiben a kozbeszerzlsi tew iissze6llit6sa el5tt (januirban,
febru6rban, vagy mirciusban)_ v6lik sziiLks6gess6 egy ki5zbeszetzl.si eljLris meginditisa, ugy ezt
Lgrrilb. e ditumot megel6z6 30. napig koteres jerezni az osztary/iidz.,.r"ti, '*rr"k
megjeioies6vel, hogy a kcivetlez6 6vben a hasonl6 jellegri beszetz6sek v6rhat6 6rt6ke mennyi lesz.
Az illet6kes osztily, iroda a. k6zbeszerz6si tervben fogblt kozbeszez6si elj6r6s megindit;sa el6tt 4
h6ttel kciteles jelezni a Virosfeileszt5 Kft-nek, hogy az elj6t st t6nylegesen le kell"folytatni. Ezzel
egy id5ben koteles 6taclni a kcizbeszerz€si adatlaoot is.

Kdzpontositott kiizbeszerz6si eljdt6sokkal kapcsolatos feladatok:

Y^6: 
v-9. 9$" mt6nl'221 K6pwisel6-testiiLle te a Magyzrotszig hetyi onkorrnin yzatei6r sz6lo

2011. 6vl CDOOaD( tiirv6ny 16. $ (l) bekezd6s6ben, valamirt a k<izbeszez6sekr 6l sz6l6 2011.
6vi cvIII. towlny 23. $ bekezd6s6ben kapott felhatalm azi.s al,.pjfun megalkotta a helyben
kozpontositott kozbeszez6si rendelet6t.

E rendelet szem6lyi hatilya kiterjed Vic Vitos Onkortndnyzatzta, az Altala irinyitott valamennp
kolts6gvet6si szervre, valamint a rendelet szednt onk6nt csatlakoz<i szervezetekre (tov6bbiakban
egyiitt: rendszerben r6szt vev6 szervezet).

A rendszetben r6szt ver'6 szervezetek helyben kozpontositott kcjzbeszerz6si feladata.inak jogszetri
6s szakszeni lebonyolitisit a Vici Vitosfejleszt5 Kft. (tovibbiakban: beszerz6 szervezet) l6tja el.
A beszetz5 szervezet e tev6kenys6ge keret6ben megbizisi szerz6d6s alapjitn - amennyiben
sziiks6ges - kiils6 harmadik szem6lyt vonhat be.
A K6pvisel5-testiiletet a tendszer mffkod6s6r61 6vente egyszer - a k6zbeszerz|.si beszimol6
r6szek6nt - tij 6k oztat|st kttp .

A rendszerben t6szt vev6 szervezetek t6rgy& beszerz|si igenyeir5l a t:eszetz6 szervezet kiil6n
nyilvintatlist vezet.
A beszerz6 szewezet tirgy6v {ebtuit 28-ig koteles jelezni a feliogositott szervezet illet6kes
szervezeti egys6g6nek a kc,zbeszerz6si terv risszeillitisihoz sziiks6ges - a rendszet keret6ben
beszetzend6 tirgyak szernn - adatokat.
A beszerz6 szervezet a helyben k<izpontositott k<jzbeszerz6si eljiris megrnditisit megel5z6en
Iega)ibb 1 munkanappal kotr:les t6)6koztatni a tendszetben r6szt ver,6 szerwezeteket;

a) a kdzbeszetzlsi eljir6s meginditirsinak napja6l
b) a kozbeszetz6st elliLris tittgyfu6l6s megnevez6s6r6l
c) a k6zbeszetz&;i eljiris becsiiLlt 6r6k6r6l
d) a kozbeszerz|.si elj{ris eljirisrendj6r6l 6s eljit6si ripusir6l
e) a szerz5d6skot6s ten'ezett id6pontj116l.

A beszerz6 szenrezet a kcizbcszerz6si elj6ris l6nyeges eljirlsi cselekm6nyeir5l koteles tii€koztaru
a rendszerben r6szt vev6 szenrezeteket, ki.ilcinrisen:

a) zz aj|nlatok bont6sdr6l
b) az eredm6nvhirdet6sr6l (annak hi|tyAban az cisszegez6sr6l)
c) az esedeges jogorvoslatr eljitisr6l
d) a szerz6d.6s me5Jkrit6s6nek id6pontj616l.

A tendszerben t6szt vev6 szen'ezetek a szerz6d6s teljesitds6t5l folyamatosan 6s halad6ktalanul
kcitelesek tij6koztami a beszerz6 szeI1 ezetet, kiiki,nosen:

a) a r6szteljcsit6sr6)
b) a teliesit6sr5l
c) a k6sedelmes teljr:sit6srtil
d) a hib6s teliesit6sr5l

rN1 ,-1;:-11
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e) a meghi6sul6sr6l.
A rendszerben t6szt vev6 szervezetek a Rendelet 7. $ 01) bekezd6sben szab lyozottakon
t(lmen5en is kotelesek a beszetz6 szervezetnek, annak ir6sbeli megkeres6s6re, a megketes6sben
megjelolt hatirid6ben a k6rt ti\lkoztatist megadni; amennyiben az a retdszer mfikod6s6vel
kapcsolatban sziiks6ges.

A beszerz6 szervezet feladatai:
a) a rendszetben t6szt vev5 szervezetekt6l a kcizbeszetz6si eljirds megindit6sihoz

sziiks6ges adatok, informici6k, mriszaki param6terek bek6t€se 6s az adatok
cisszesitese 6s egys6ges adatbizisba foglalisa

b) a rendszerben r6szt vev6 szen ezetek 6ltal megkiiLldcin kimutadsok alapjin tirgy|v
febtuir 28-ig a feljogositott szetyezet illet6kes szewezeti egys6g€nek a
ktizbeszerz6si terv osszeillilisihoz sziiks6ges - a rendszer keret6ben beszetzend5
tlrgyzlr:6l sz6l6 - adatok itad6sa

c) az eliirls tipus6nak meghati.rozlsa a becsiilt 6rt6k alapiin
d) az aianlai/ aiinlatrltebf ftszv6teh felhivds valamini a dokumcntdci<i elkeszitese,

egyeztetve a szakmai szak6rt5vel 6s a tendszerben r6szt vev6 szen ezetek
vezet6ivel

e) a K<izbeszerz6si Munkacsoport ii{6s6re el5teqeszt6s elk6szit6se
f) iil6seken trirt6n6 rdszv6tel, a Munkacsoport tev6kenys6g6nek segit6se
g) hirdetrn6nyek megjelentetdse, kikiild6se
h) a dokumentici6 regisztrici6r.al tort6n5 itv6tel6nek biztositisa.

A beszerz6 szer'ezct kotcles gondoskodni mindazon feladatok elr,6gz6s6r51, melyek
eredm6nyekdnt sor keriilhet a szerz5d6s megkot6s6tc a nyertes ajinlattev5vel. Ennek sotin
kiemelt figyeLmet fordit a kcjvetkez5kre:

a) a vonatloz6 hirdctm6nyek megjelentet6se a Kcizbeszerz6si Ertesit5ben, illetve
sziiks6g eset6n az Eur6pai Uni6 hivatalos lapjiban 6s a vi.rosi honlapon.

b) a szetz6d6skcit6s el5k6szit6se oly m6don, hogy a rendszerben r6szt vev6
szen'ezetek tendelkez6s6re bocs6tja a krjzbeszerz6si eljfuis sotin keletkezett, a
szerz6dts megkot6s6hez sziks6ges iratanyagot.

A megkotott szerz6d6sekr6l a, beszerz6 szervezet naprak6sz sz6mit6g6pes nyilvintartist vezeq
melyben legal6bb az alibbi informici6kat kell felt0ntetm: a kozbeszetz6si eljiris regisztrdci6s
sz6ma, a szerzSd6 f6l, a szerz6d6s hat6lya, a szerz6d6s targya, a szerz6d6.ses mennyrs6g, a sz6llit6sr
illewe a fizct6si hatirid5, valamint az egylb relevins t6nyek. A beszerz6 szen,ezet a beszetz6si
tdrgyakkal kapcsolatos nyil.r.intatlis6t valamennl,i, a tendszerben r6szt vev6 szefvezet
vonatkozisiban egf iittesen, i.lletve kiilon is kezeli.

2.1.5. Vddett 6vezet bel6ptet6 rendszer6nek iizemeltet6se
a) A korlitozott fotgalrni rendfi dvezet sullyed5 kapuinak ti*.ez6 6ses kezel6se,

forgalm:i nak elle n5rze re.

b) A bel6p6si jogosultsig ellen5rz6s6t krjvet6en a kizirolag enged6llyel rendelkez5 jirmrivek
beenged6se a r'6dett dvezetbe. Ez zt6l kir'6telt csak a meflt6-, rend6r- 6s trizolt6aut6k
k6peznek. Az enged6llyel rendelkez6 j6rmrivekr6l a 16szlegvczet6tr5l kap felr.il6gositist.

c) A kapuk meghibisodisa eset6n kcizvetlen felettes6t 6s a katbatt^rt6t 
^zonnal 

6rtesiti.
d) Feh'rligositis adisa 6s scgitsEgnrujtis a i-6dett <i,.i'ezetbe l6p5k r6sz6re

'vt



2.1.6. Parkolissal kapcsolatos feladatok:

Vic V{ros Onkorm6nyzat K6pvisel5-testiile te a 2073. jrinius 20. napi iiLl6s6n hatilyon kiviil
l:\.-.:l: "_!el6s sz:ab6lyoz6s6r6l 6s a v6rakoz6he\ek igenybev6tel6nek tendj6'r6l sz6l6
13/2001' GV' 23.) sz. tendeletet, aminek krivetke zt6ben Ytrc V6ros kc;zigazga6Ji terti,let6n
rngyeness6 vilt a parkoli s a k<iztedileteken.

A.patkolisi r6szleg a parkol6s ingyeness6 t6tel6t kcivet5en adminisztrativ feladatokat lit el melyek
a kcivetkez6ek:

a) a parkolis ingyen.ess6 t6tel6t megel6z6 id6szakban elindult i.igyek kezel6se;
b) kapcsolattarris ii15..v6dr irod6val, v6gehait6kkal;

Q munkaid5ben ii5;yf6lfogad6s a. 
_folyamatban l6v6 iigyekkel kapcsoratos megkeres6sek

kezel6se 6rdek6ben, panaszkezel6s

2-.1.7 MegiiJapod6 felek r<igziti\ hogy Atvev5 a 2.1 pontban meghalirozott feladatokat
folyamatosan, 6lland6 jelleggel v6gzi, illetve kriteles ell6tni.

2.1.8. csdriig 038/20 6s 05212 hrsz., valamint a v6c, Detecske dffl6 041g/12. 0418/14 hrsz.
alatt talilhat6 hullad6kletak6kkal kapcsolatos feladatok:

1. A csorcig 038/20 6s 052/2 hrc2., valamint a vic, Derecske dil6 o41B/12,0478/14 htsz.
alatt elhelyezked6 kivett szemdttelepeken talajviz vizsgilat 6vi k6t alkalommal (f6l6ventQ
6s ielent6s k6szit6:; a komyezew6delmi 6s r.izrigyi hat6s6gok fel6, tov6bb6 a monitoring
tendszet iizemeltet6se. A t^l^iviz vizsgilatokat az alibbi komponensekre kell elv6gezni
iltalinos vizk|mid param6terek, TPH-GC, toxikus elemek (As; Cd; Cr; Cu; Hg; N]; pb;
Zn). A vizsgilatokat kizlr6lag akkreditilt szervezet v6gezhetr.

A h,,ll4d6klerak6k lenntar6sa, illagmeg6v6sa, feliigyelete:

Illet6ktelenek beiutris6t megakadhlyoz6 l6tesitm6nyek iizemeltet6se

91Ot!S hullad6klctak6: porta, szociilis 6s mfihely6piiletek illaginak folyamatos
ellen5rz6se, a teriileret koriilvev5 kerit6s itllaginak folyamaios ellen6z6se.

Derecskei hullad6klerak6: a teriilete bevezet6 ritlezir6 soromp6k illapotinak heti
gvakorisiggal tcirtdn5 ellen5tz6se.

A l6tesitrn6nyek ll1ag6nak, 6llapotinak viltozisa eser6n az onkorm6nyztt 61t€sit6se.

b) Hullad6ktest mozgfsdnak ellen6rz6se

csorogi hullad6klcrak6: a hullad6ktestet harirokj r6zsik illapotdnak folvamatos
ellen5rz6se, a hullad6ktcst feliilet6n esetlegesen keletkez6 egyenetlens6gek ftorpaddsok,
beszakadlsok) folyareatos meghgyel6se.

Detecskei huliad6kletak6: a hullad6ktesten term6szetes vlhozSs mlr nem tapasztalhat6.
ebben az esetben a:z esetlegesen el6fordul6 sz6nd6kos behatisokat kell folr.amatosan
figyelni (pl: rllegilis hr:llad6lderakis, anvagkrtermel6s).

A huilad6k test mozgisinak eset6n az Onkorminyzat 6rtesit6se.

c) A hullad6klerak6 megkdzelit6s6t lehet6v6 tev6 utak ellen6rz6se

^)
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A hullad6klerak6k nem rendelkeznek sajit hasznitbti bekcit6rittal. A megk6zelit6si utakillaporit ett6l fiiggetleniil heti rendszeress6ggel dokumentilni kell.
Yizelvezet6 6s kezel5 rendszerek ellen6tz6se:

csrirogi hullad6krerak6: a hunad6ktestet k<iriilvev5 2 db vizervezet5 6rok telies
nyomvonalinak ellen6tz6se, szikkaszt6 tavak telitetts6g6nek ellen5z6se.
Derecskei hr'lladfHsnk[. a hullad[k1srt vbelvezetl rendszerel m6g nem rendelkezik,
ellen5z6st nem ig6nyel.

A vizelvezet6 rendszet folyamatos vusg6rata sorin tapasztalt iszaposodds 6.s z szabad,
lefolydst akadLlyoz6 koriiLlm6nyekr 6l az 5nkornlnyzat 6rtesit6se.

d) A lerak6k feliilet6t bodt6 n6v6nyzet illapotinak ellen6rz6se

Mindk6t lerak6 eset6ben: a termiszetes 6s telepiten nciv€nyzet 6llapot6nak folyamatos
ellen6rz6se kiil<inos tekintetter: parlag{ii el6fordulis, nov6nyzet pusJtuhs, p^rl^gfir rrta"
6vi egy alkalommal.
A csorogi hullad6klerak6 esetdben: a fentieken tul a nciv6nyzet kasz6r6sa 6i egy
alkalommal.

2.2 Ellenfindtt titsasigok 6ltal elliton feladatok

2.2.1 Vici Sport Nonprofit Kft.

A kordbban_ <jn;ll6 kolts6gvet6si szervk6nt mrikctd6 v6c viros Sportint6zm6nyei ernevez6si
int'zmdny zlapit6 ol<ratitban megharitozott teljes k<irri feladatai. A feladatot az wtalkodo tzg aVici Sport Nonproht Kft., mint ellen5rzrjtt tagjin keresztiil litja el.

A tirsasig c6l szerinti kcizhasznrl tevdkenys6ge:
A t6rsasig a koribban a kcizhasznri szervezetekt5r s zo16 1997.6vi CL\'I. tdn 6nv (,,Kszt.,)26. \ c)

l?llu:", foglalt tev6kenys6gek kd.zrir a tirsadalom is az egy6n kcizris erdekeinek kiellgir6sere
uan)'uo kovettezo cel szerrtl tev6kenys6geket r.6gzi, melyek a civil szen'ezetek mfikdd6s6r6l 6s
tdmogatisir6l sz6l6 201'r. 6r.i cDoa\'. 1on a"y'1cit t.) 34. s (1) bekezd6s a) pontja 6ltal
meqkovetelt form6ban.

N{eg6llapod6 felek rcigziok, hogy a tirsas6g az onkorminlzatt6l t6mogatisban r6szesiil.

2.2.2 Vrici Hulladdkgazdrilkoddsi Kft .

A 2073' 1antfu 1' napjival hat6lyba 16p6, a hullad6kr6r s2616 20rz.6i'i cL\,\XV. torv6ny (a
tovibbiakban Ht.) 33 $ (1) bekezd6se zlapiitn az Atad6 a hullad6kgazd6lkoddsi kozszolg6ltatas

:Ui]rlll ^ ,\'dcr , .H 
ulJrdekgazddlkodi.i i<f,., mo, az An.er.6 elle n6rzcjtt tagjivat korotr

huuadekgazdxlkodast szerz odes_ rltjin biztositja. Kcizszolgiltat6 a hullad6kkezel6si tei:6k.nvs69.t a
hullad6kgazdilkoddsi.Iozszolgntatis v6gz6s6nek rettetJeir6t sz6ro 385/2014. (\II. 31.) I{orm.
rendelet szerint, tov6bbi Vric Viros Onkorminlzat k6pvisel6 tcstiilet6nek a telcpiil6si szilirdhullad6k risszegl'rljt6s6re, e\sztrlhr|,sl,ra 6s drtalrnatlanitis6ra szen/ezetr kcjtelez5 helyr
kci'zszolgiltatisr6l sz6l6 tobbszor m5dositott s6/2013 Q<r. 22.) sz. rendelete 

^r"pi,i" ;;i;;kriteJezri kozszolgilratdskenr vtigzi.

t[r
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A tirsasi.g c6l szerinti k<izhasznri tev6kenys6ge:

A tfusas6g az egyesiiLl6si jogt6l, a k6zhaszni iogiMst6l, valamint a civil szervezetek mrik<id6s6r6l
6s rimogatisit6l sz6l6 2t)17. 6vi clxxv. tcirv6ny (a tovibbiakban: civil w.)2. $ 20. pontjiba
fogialt minden olyan tev6kenys6get v6gez, amely a l6tesit6 okiratban megeiolt k3zfeladat
teljesit6s6t kozvedeniil vq;y kiizvewe szolg!}1a, ezzel hozz6j6rurva, a rirsadalom Zs u egy6n kozos
kiel6git6s6hez.

A Magyarotszig helyi onlorm6ny zatdt6l sz6l6 2011. 6v: CDOO(D(. t6rv6nv (a tovibbiakban:

9tv.) 13. $ (1) bekezd6se alzpiin r helyi koziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfela&tok
kot6ben ell6tand6 helyi onkorm6nyzati feladatok kiilonosen a hullad6kgazdilkodis.

A huliad6kr6l sz6lo 2012. 6vi ClxX)ff. torv6ny (a tovdbbiakban: Hgt.) 33. $ (1) bekezd6se
szennt a telepiil6si <lnkorminyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltatls el[At|sit a.

kozszolgltatovzl kotott hullad6kgazdilkod6si kozsz olgiltatasi szerz6d6s ritjin biztositja.

+ H* ? g (1) 26. pontja alapiln a hr'llad{1*r66p"dis a hultad6k gyrijt6se, szflrit6sa, kezel1se, zz
ilyen mriveletek feliigyelete, a keresked6k6nt, kozvetit6k6nt vagy kozvetit5 szervezetk6nt v6gzen
tev6kenys6g, a ht'thd6k:azd6lkodisi l6tesitrn6nyek 6s berendez6sek iizemeltet6se, valamint a
hrrlLd6kkezel5 16tesitrn6nyek ut6gondozisa.

A Tirsas6g Vic V6ros Onkorminyzattal kotdtt hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltat6si szerz6d6s
alapjin hullad6kgazd6lkodisi krizszolgiltarist lit el a Hgt 2. $ (i) 37. pontia 6ltal el6irt formiban.

Szetz6d6 felek rcigzitit hogy a Vici Hullad6kgazdilkodisi Nonprofit I(ft. feladarit k6pezi YiLc
Y6xos k6ztgazgafisi teriilet6n a kozteriileten elhagyott hullad6k elsz6llilisa, az elhagyott, ilietve
ellen6dzeden koriiLlm6nl'ek kozott elhelyezett hullad6k osszegl,rijtdse, a Ht. 42.\ (1) bekezd6s d)
ponqira frgyelemmel.

2.2.3 Y Lci T hvhdszolgiilt4lasinlL

A tivh5szolgiltatisr6l s:2616 2005. 6vi xvIII. rv. 6 $ (1) bek. alapydn Arado, a tcirvenyben cl5irt
kotelczetts6g6nek eleget t6ve Vic vl.ros kozrgazgatAst teriilet6n a t|vh6szolg6ltatist a felek kcizritt
i6uejritt kcizszolgiltatas:. szerz6d€s alapljn a vici rivh6szolgiltatisi Kfi.-n, mint az Awev6
ellen6rzcitt tagj6n keresztii{ litja el.

2.2.4 YAci Y ltosimi.zs Nonprofit Kft.

Awev6 a Yici Ylrcsimazs Nonprofit l(ft.-n, mint az Awev6 ellen6rzott tagj6n keteszttl
mrikodteti az ES T6rs6gi rele'izi6t, r'alamint a v6ci Himok onkorminyzii lap kiad6i
ter'6kenyseger v6gzi.

A tirsasdg c6l szerinti kijzhasznri ter-6kcnr-sdge:

A tirsasdg az egvesiil6si jogrol, a kczhasznri jogilldsr6l, valemint a cir-il szen'ezetek mfikod6s6r6l
6s timogatisir6l szol6 2011.6r'i cL\fI\'. ton'6ny (Ci'n'.) 2. $ 2. pontja alapj6.n kozhaszn|
tev6kcnys6get v6gez, amely a t6rsadalom 6s az egr'6n kozos szr.iks6gleteinck kicl6git6s6t sz,olgilja a

a-t)
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Ctvw. 34. $ (1) bekezd6s a) . pontja i.ltal megkcivetelt form6ban. A jogszab:ilyhelyek
mell6rendel6s6vel a kovetl<ez5 kozhasznd tev6kenys69!t v6gi:

a) els6sotban kozt6i|kozatisi, nevel6si 6s oktalisi, ismetettetjeszt6, telepiiLt6s-feileszt6si,
kozmrivel5d6si, tudominyos, mriv6szeti tev6kenys6gek el6segit6s6vel, valamint a
kozciss6gi t6t biztosids6var kapcsolatos kozfera&tok er6t6,sa. A Magyarorsz6g helyt
6tkormanyzztznor sz6r6 2077.6vi cDooilx. tcirv6ny (a tov6bbiakban: otv.) 13. s (1)
bekezd6s 7' pontja abpiln z helyi kozngyek, varamint a her,vben brztosithat6 kozferadatok
kor6ben ellitand6 helyi onkorm lnyzan feradat a kurtuiris szolg6ltatis, kiilcin<isen a
nyilvinos kciny'vt6ri ellitds biztosit6sa; F:lroszinh6z, el5ad6 mriv6szeti szervezet
t|mogztzsa, a kulnuilis tirciks6g helyi v6delme; a helyi kozmfivel5d6si tev6kenys6g
t6mopalisa.

2.3 Feladatitaddsi Kiitelezetts69 id6tartama

A Meg"llapodis alzpiln n Atvev5 szolgiltalisi kcitelezetts6ge 2015. |1nius 7g. napjittor 2020.
jrinius 16. napjiig ill fenn.

3. FEI.ADATATADAsTToz KAPCSoL6D6 FEDEZET BIZToSiTASA

3.1. Bev6telek 6s kiadrisok elszimolisa

3'1.1- .An'ev5 az Tkala v6gzett feladatok teljesit6s6nek ellen6rt6k6r6l a tirsasdgi ad6r6l 6s
osztal6kad6r6l szolo 1996. 6vi L\L\,\I. tcirv6ny vonatkozri rendelkez6sei szerinti ar
hgyelembev6televd. a.teljesiten 6s leigazolt munkik elr.6gz6s6nek id6pontj6t kovet6 h6nap 10.
napjrig szitmlat illit ki Atad6 fel6. Atver.6 a,sza.mfa benytjtisival .gyia.pt"g a tel;esitJn es
legazolt munlcik elv6gzds6r6l kimutat6st ad it Atad6 r6sz6re.

3...1.2. Atvev6 Vagyonhasznositisi R6szleg6nek bevetel6r6l (b6rleu dij, haszonb6rleti dij, haszndlat.i
dij stb.) az |ltala kjszimlizott 6s a t6nl.legesen befolvt cisszegeket tarcalmaz6 ,ryilrri.rt"rt6.t,
p6nziigyi analitikit koteles Atad6 r6"z6te itain 

^ 
Iikviditisi helvzet szerinti iitemez6sben.

3.1.3. An-ev6.iltal_az 3.1.1. pont szerint krilltott sz6mla 6rt6k6be (feladat teljesit6sek ellen6rt6ke)
az 3.1.2. pontbat koriilirt, Atad6 t6sz6re itadon p6nzngyi analttika szerinti befolyt bev6telt felek
beszimitj6k. A kompenz6ci6 eredm6nyek6ppen fennmarad6 dsszeget Atad6 koteles az 3.1.7. 6s
3.1.2' pontban koriilirt szdmlik benyrijtis6t ko'et5 30 napon beliil.{tvei,6 fel6 itutalni.

Nlegillapod6 felek rogzitik, hogy az elsz6molis, valamint a szimliz6s m6dia az Alaoit6 6kzl
clfogadott p6nzii gii szabllvzatok alapj6n tott6nilr.

4. ELLENORZES

4.1 Awev6 beszf molisi k6telezetts6ge

'.1 (
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A t6rsas6gok alapito ol<uatzban foglalt besz6mol6si kritelezettsig mellett. An'ev6 koteles Atad6
K6pvisel5-testiilet6nek (mint Alapit6nak) munkaterve szerinti rendes testiileti iil6seire, valanint a

testiileti iil€st megel6z6 P6nziigyi-Ugyrendi Bizottsig rendes iil6s6re beszimolni.

Az Atad6, vatamint zz ellen6rzott tirsasdgok kotelesek az Atad6 eseti felhivisira, az abban foglalt
tartalommal 6s hat6rid6re eseti tij6koztatist nyujtani.

4.2 Ltad6 ellen6rz6si iopa

Az Aud6 logosult (rllewe jogszabilyban meghat6rozon esetekben koteles) az Awev5
Meglliapod6sban villzLlt kcitelezetts6gei teljesit6s6t - sajAt mzga vagy szak6n6 bevonisival -

ellen6rizni.

Atvev6 koteles az ellen6rz6s sorl,n rz Atad6 k6pvisel6ivel (ide6rwe zz Atado iltal megbizott
szak6rt6ket is) egyittmrikodni, sz6mukra minden az ellen6rz6s elv6gz6s6hez 6sszenien sziiks6ges

limogarist megadni (igy kiilonosen, de nem kizir6lagosan: szimviteli nyilv6ntartisaiba
betekint6st engedni, va.lamin r a felaclat|tadisi ter'6kenys6g6te, illetve egy6bk6nt gazdllkodisdra
vonatkoz6 minden renclelkez€sre 6llo vagy 6sszerfi er5feszit6ssel kinyerhet5 adatot 6s informici6t
megadni).

5. ATvEv6 KOTEL.EZETTSEG VAILALASAI

5.1 Jogszabilyoknak val6

Atver'5 6s ellen5tzritt tirsasigai kotelesek megfelelru a rijuk vonatkoz6 iogszabilyoknak,
kiilcincjsen tz oly:;n teldelkez6seknek, amelyek eset6ben a megfelel6s hnnya vesz6lyeztei a

feiadatitad6si kotelezetts69 teljesit6s6t.

5.2 Ensed6lvek

Atver'6 6s cllen6rzott t6rsasigai kotelesek minden olyan enged6lvt megszerezni, fenntartam 6s

minden l6nyeges tekintctben megfelelni az ilyen engedEly felt6teleinek, amely jogszabily el5irisa
zlapjin a feladatitadisi te i'6kenys6g folytatisihoz szirks6ges.

5.3 Tev6kenys6gek elkiiliinit6se

Atvev6 koteles szimviteli nyilvintarrisaiban 6s az 6ves beszimol6 ft.sz€t k6pez6 kiegeszit6

mell6kletben a feladatitadisi tev6kenys6get 6s egy6b tev6kenys6geit, valamrnt azok FtnanszitozSsS,t

elkiilonitetten kezelni.

5.4 Mrikiiddsi hat6konysiig

Atvev5 koteles gazdilkodris6t a t5le elvirhat6 gondoss6ggal, a koltsighat6konysigot szem el6tt
tartva folvtaai. kiilon<isen:
An-..'6 6s ellen5rzott tirsaslgai az egr.-es feladatok ell6tisdnil m6rlegelni kotelesek, hog az adott

fcladatot saj6t maga vagy' K6zremrikod6(k) ig6nl'ber-6tel6r'el lissa-e el, 6s ennek zlaplAn hozza

meg a dont6s6t a r.onatoz6 jogszabill okban, valamint a jelen Nlegillapoddsban foglaltak

figvelembe v6tel6r'el.

5.5 IratmegSrzesi kdtelezetts69
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Atvev5 mmden a feladatell6tishoz kapcsol6d6 fedezet sz6mit6shoz kapcsol6d6 iratot a fedezet
odait6l6s6t kovet6 5 6vig kciteles meg6rizru 6s az Atad6 i.lyen irinyri felhivisa eset€n koteles
azokat bemuami, zzzal hogy a nem selejtezhet6 iratokat az Atzd6 kdzponti iattix1tak hivatalos
6tadds-6w6teli jegyz6kony'v alryiln itadja. Az 6*ev6 a bizonylatoli megdz6s6re vonatkoz6
iogsTzbily el6irisok (2000. 6vi c tcirv6ny a szimvitelr6l 6s z 2003.6yi XCiI: t6rv6ny az zdozi.s
rendie16l) betarrisdra kdtelezetr

6. ArAD6JocAr Es rorur,eznTTstcEr

1'A?d: kriteles a,n4egillapod5sban Awev5 6ltal v6llalt kcitelezetts6gek teljesit6se 6rdek6ben
Atvev6vel egyiittmrlkodru, igy kiil6nosen minden olyan a rendelkez6s6re ill6 inform6ci6t
Atvev5nek itadni, amely a kotelezetts6gek teljesit6s6t el6segit.

6.2. Fizet6si kiitelezetts69'

1,. 1!1d5 uiilalla- z szolgiltauis krir6be tartoz6 tcv6kenys6gek hat6konv 6s folvamatos elli.tisa
6rdek6ben, hogy fizet6si kcitelezetts6geit Atvev6 fel6 hatirid6ben teljesiti.

7. MEGAII.APoDAS IDoBELI HATAIYA ES MoDoSiTAsA

7.1 Hat:ilyba l6p6s

1 M?hp:ltr 2015. jriruus 18. napjin l6p hatilyba, 6s ezzel egyidejffleg harily6t vcszti zz Atad6
es az Atvev6 k6ziiu - 2017. m6jus 19. napi6t - l6trejott feladatAtadirsi megillapodis.

7.2 A Meg6llapod:is id6tartama

A i\{eg6llapodist a Felek 5 6.r- hat6rozott id6tartamra kotik.

7.3 M6dosit:is

A Megillapod6s kizlttolag a Felek k<jzos megegyez6s6vel, itisban m6dosithat5.

Hz 'logszabiiyvitltozis miatt a Megillapod6s valamell, rendelkez6s6nek vag"v, rcndelkez6seinek
m6dositisa v6lik sziiks6gess6, akkot a Felek kcitelesek arr6l kdsedele- neU.ii't t6tgl,al6sokat
Kezoeru.

Ha a N{egillapodis ideje alatt olyan, a l\fegillapodis megkot6sek or az. adott F6l iltal el6re nem
l6that6, l6nveges 6s tatt6s viltozis krlvetkezik be valamelv F6l koriilrn6nyeiben, amely k<iriilrneny

^z ^dott 
F6l jogos 6rdekeit jelent6sen serti, akJror az drintett F6l kezdem6nvez6s6re a Felck

kcitelesek a Megillapodis m6dosit6sa r6gett a Nlegillapodis innten r6sz6t jratirgyalrri. Nem
hiwatkozhat a N{eg6llapod6s e rendelkez6s6re azon F6l, amclr az adort l6n'eges ko"riilm6nvbeli
r-6ltozist bizonl'ithat6an 

- 
kcizvctlen \-agl kciz\-etetr m6don _ maga id6ztc el5.

8. MEGAILAPODAS N{EGSZUNTETESP

41



tt

8.1 Megsziintet6s

A Felek a Megillapodist kozris
megsziintetni.

megegyez6ssel, ir6sban bdrmely id5pontban iogosultak

Atad6, Tilt Atvev6 lirsas6g a'1zpit6ia 3 havi felmondisi id6vel birmikor felmondhatia ielenfeladateMrisi megillapod6s t.

8.2 Atad6 tendkiviili felmondisi ioga

Az.Atad6 a Megillapodist I<tz6r6lag az alirbbi esetekben jogosult az Atvev5h<iz cimzett egyol&1i
nyilatkozatal azonnah hatzlly al megsziintetni:

("),A*:": 
" ,M.giY go9i:! an .v6iak birmety t6nyeges kotetezens6g6t nem tetjesiti, 6s e

mulaszasat az Atad6 ft:lsz5Lidsit6l sz6mitott 30 napon beliil nem o*o"oq";
@) Atvev5 k6relmet n','uit be cs5d-, fersz6mol6.i i"gy ,r.g.tra-ohsi eliiris inditis6ta onrnaga
ellen.

8.3 Atvev6 rendkiviili felmondrisi ioga

Az.Atvev6 a Megi.llapodist l<tzarolag ar:ban az esetben logosult ^, At^d,oh,o, cimzett egyordali
nlrlatkozattal azonnah )ratillyal megsziintetni, ha ^, at"aa a Megillapod6sb an v6llalt"'fgjet6sj
kcitelezetts6g6t annak esed6kess6gekor nem teliesiu oly -odon, hogy az a szorgLrt,.tasi
kotelezetts6g teliesit6s6t ellehetetleniti, 6s a mulaszt6sdt zr.'Atado ,, Aw"ia fehz6liris'&oveto
30 napon beliil nem orvc'solia.

Tekintenel a szolg"6ltalisok folyamatos fenntattisihoz fiiz6d6 drsadalmi 6tdekekre, zz Atvev6
kcitelezetts6get villal atra, hogy rendkiviili felmondisi joga gyakod:is6t kcivet6en j6hiszem6
targyalAsokat folytzt zz Atad6val a*a vonatkoz6a.r,' iogy mely minimilisan el6gs6ges
szolgiltarisok nyiit'isit vdllalia. 6s milyen felt6telekkel azon id6slzakban, amely 6sszerrlen eleiend6
id6t (maxrmum 90 nap) b:ztosit az Atzdo szim6.n a megszrint Meg' rapodis irelyettesit6s6tel

9. ERTESiTESEK

9.1 irisbelis69

A lr{egillapoddssal dsszeftrgg6 mrnden €rtesit6st vagy m6s kozr6st irdsban, magyar nyerven kell
megtenni, 6s szem€lyes k6zbesit6ssel, t6rtivev6nyes lev6l irtjin, r'agv krv6teresei' siirg5s esetben
elektronikus levelez6st ritjin lehet a cimzetthez tov6bbitani.

A Felek krfejezett elt&6 megillapod6sa hiinyiban a Megilapoddsban el6irt birmely j6r.6hag1.is
vagr megillapodis csak ir6sban 6rv6nyes.

'Q,1
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9.2 K6zbesit6s

|- -frs 
lhr"a'ir.al osszeftigg5 b6rmely 6resit6s vagy mis kozr6s az alibbi id6pontban v6lik

natalvossa:

(a) szem6lyes k6zbesit6s eset6n a k6zbesit6s id6pont)iban (amely a k€zbesit6st elismer5 itv6teli
elismerv6nyen szerepel);

@_) t6rtivev€nyes lev6l titjin tort6n5 tov6bbit6s esetdn a meg6rkez6s id5ponti6ban (amilor a
cimzett a t6rtivev 6nyt zliftta);
@ elektroni}us k6zbesit6s eset6n a lev6l elolvasis6r6l sz6l6 iizenet meg6rkez6s6nek id6ponq6ban.
Ha valamely F6l kapcsolattarris c6ljib6r valameiy szervezett cgys6git vagy tiszts6grlsel6t l.tatmeg' 

^z 
e F6l szimira knldritt kozr6s csak a szervezeti .gf.eg".t 

^gylrrts6gviel6 pontos
megjeloldse eset6n 6rv6nyes.

Az olyan 6rtesit6st vagy mis J<ozl6st, amely a cjmzetthez a munkaid6 eltelt6vel vagy nem
munkanapon 6rkezik, rigy kell tekinteni, mintha a kovetkez6 munkanapon 6rkezett vorna.

10. VEGYES RENDELKEZESEK

10.1 Bizalmas inform6ci6k

F'elek.tudom6sul veszik 6s magukra n6zve kotelez5nek ismenl el a nyih,inoss69 biztositisira
vonatkoz6 jogszabdlyokat 6s lehet6v6 tesz:tl< azok 6rv6nyesiil6s6t.

A Felek a fentiek Egyelembev6tel6vel megillapodnak abban, hogy jogszabily kifeiezctten elt6r6
rendelkez6se hi6ny6ban a Megillapod6s megkrit6se 6s teljesit6se so"r6n a tudom6sukra jutott
minden olyan informici6t bizalmasan fognak kezel.ni 6.s k:zlr6lag a mdsik F6l el6zetes irisbeli
hozz6jitnJ6s6val fognak harmadik szem6ly tudomds i,n hozri, amJy a nyi.lvino ss6,g szLmira nem
hozzi'f6thet6. Amennyiben Awev6 jogszabdly etei6n6l fogva valamelv hat6sig vafr, mis szem6ly
sz6m6ra bizalmas infotm6ci6kat koteles itadni, 6gy koteles er6l Atad6t halad6lta[nul 6rtesiteru.

A, jelen tendelkez6s a Megillapodis birmely okb6l tort6n6 megszrin6s6t ko'etden is
alkalmazand5.

10.2lftnyad6 iog

A lfeg6llapoddsra, valamint az azza.I kapcsolatos jognvilatkozatokra 6s eg1,6b kozl6sckre a magyar
1og az i6nvad6. A N{egillapodisban nem szabilvozott k6rd6sekben a ptk. rcndelkez6ser az
irin1,ad6ak.

Ydci Vdros felfesz16 Kft.
k6pviseh: &. il'ar (]vcirgv

1i4
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1. szimri mell6klet

Kozviligitis limpahelyek (aktiv elemek) iizemeltet6se, karbantarasa
K6zvrliryltirst szLrnJa ellen6tz6se, szimla kollaudilisa
Kozteriileti ideiglenes er.etgiav6telez6sek enged6lyez6se
Diszviligitis iizemeltet6:ie, karbantarisa
DiszvilAgltisi sz|rnJa ellen6tz6se, szimla kollaudil6sa
Kar6csonyi kivMgitis tervez6se, iizemeltet6se
Karicsonyi kivMgltits fuamdt1 ellen6tz6se, sz6mla kollaud6lisa
Parkok gondozisa a viros kozigazgat6si teriilet6n
Gyongykavics os utak fenntartisa parkokban
Nov€nytelepit6s parkokba, kitelepitett nov6nyek gondozisa
Parkok takarit6sa
Parkokban locso16s, locsc16hi16zat fenntartisa
Locsobs vizmennyis6g ellen6rz6se, szimla kollaudilisa
J6tsz6tetek iizemeltet6se

Jitsz6eszkozrik biztonsigr:echnikai feliilvizsgilata

J6tsz 6eszkozok k arbantatAsa, izvitls a
Alierg6n gyomnov6nyek irtisa
P in sitny irls zcildfelii{eteken
Koz teriileti fdk gondozisa
Kozterii{eti sciv6nyek gonclozisa
Zoldhullad6k giuyt6se, szillit6sa (omb, nyesed6k, kasz6l6k)
Kozteriileti kandehberek drigdiszit6se, fenntarisa
Virigos V6c Vetseny szervez6se, Iebonyolit6sa
Kozterii{eti padok fenntartisa, katbantattzsa
Z<ildfeliiLled feileszt6si elk6pzel6sek kidolgozisa
Park tervek k6szittet6se
Parkfelfjitisok, patkfejleszt6sek lebonyolitisa
Szrllrd butkolatu utak (aszfalt, nagvkockak6, ciklopk6, stb.) karbantartisa
T6rburkolatok karbantanis:r
I{6sz6risos utak karbantartisa
Fcildutak karbantart.isa
Ket6koirutak katb zntartS,s a: , ..,, - ,
Utburkolatl I elel( Iestese

Kcizleked6si tdbl6k fenntarti.sa, p6d6sa, cser6je
Parkobsi rendszer iizemeltet:6se
Forgalomcsillapit6 mrititgyak telepit6se
Akad6lymentes kozleked6s f,:lt6teleinek lrralakitisa
Krjzriti tattoz6kok fenntatisa, karbantarti.sa, p6d6sa
Utca n6vdbl6k p6d6sa

J|rdik kxbantarAsz
Kozteriletek z6sz\6z6sa

Kriz teriileti z6sz16k polS,sa
NAinos WC-k iizemeltet6se
Nvilvinos WC-k iramfclhaszoilisinak ellen5 rz€sc, szimla koltaudici6
Nvilvinos WC-k vizfelhasznil6sinak ellen5rz6se, szi.mla kollaudici6
Utcabr.!torok fenntartisa
Utcabitorok kihel,vez6se

Diszkutak iizemeltet6se
Diszkutak iramfelhasznil6sinak ellen6rz6se, szimla kollaudicio (\1
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Diszkutak vizfelhasznilisinak ellen6rz6se, szimla kollaud6ci6
K6rfekir6sok v6gz6se

Feladatokkal kapcsolatos szakvdlem6nyek k6szit6se, k6szittetEse

Kozkifoly6k iizemeltet6se, fenntattisa
Kozk;tfoly 6k vizfogyrsztisinak ellen5rz6se, sz6mla kollaud6ci6
KiiLlteriileti illand6 lakosokkal vizs ziilitisi megitlapod6s kot6se
KiiLlteriileti illand6 lakosok vizszillitisa
Hegyvid6ki kozkutak fenntart6sa
ZLrt cstpad|kcsrtorna fenntatrisa (tisztitis, dugulis-elhidti$
Viznyel6k javitisa, katbantartisa
Nldt vizelvezet5 irkok fenntartisa (rotdal6k elt6volit6s, mederburkolat javitis)
Nyilt vizelvezet5 itokpatok kaszilisa
Gomb6s patak(ok) tisztitisa, p^t^kp^rt k^szalas^
Combds patak(ok) medertiszriuisa
Duna part 16z siburkola tjavit6 s a

l)una part 16zsfiburkolat tisztit6sa (ncir'6nyzet elrivolitisa)
Rigcsil6 irt6s csapad6kcsatotna hil6zatokon
Hoolvaddsi 6s Aw'ui vbkirelh|titas
Ziport|roz6k tisztittsa
KozteriiLletek g6pi tisztitisa
Koz terii{etek k6zi tisztit6sa
I(er6kpirutak tisztit6sa
Ker6kpdrutak 16zsfi kaszilisa
I(€zi hullad6kgl.ujt5 ed6nyzet iiritEse
K6zi hullad6kgyijt6 edlnyzet javitisa, p6tl6sa

T6li g6pi si<oss6g mentesit6s
T6li k6zi sikoss6g mentesit6s
Ravataloz6 hrit5 szen'izel6se
Ravataloz6 hft6 immdij ellen6rz6se, szimla kollaudici6
K6ztemet6 vizfelhasznllls ellen6z6se, sz6mla kollaudici6
Kciztemet5 fenntatisa (gondnok, finl.itis, lombsepr6s)

Iioztemet5 bels6 fth6l6zat fenntartisa
Kozmunka a kcizteriiletek vonatkozisiban
Pilyizatok mriszaki munkar6szeinek elk6szit6se

Feladatokhoz kapcsol6d6 pitlyinatok figyelemmel kisir6se

Kozmfi felti jitisok-feileszt6sek lebonvolitisa
Ut6pit6sek, itfehijitisok lebonyolit6sa
Int6zm6nyi felijitisok-fcileszt6sek lebonyolitisa
Lak6sfehi jit6sok, -fe jleszt6sek lebonvolilisa
Mrlszaki ellcn6rz6sek (magas 6s m6ly6pit6s)
Feladatok megval6sitisihoz kapcsol6d6 beszetz6sek, k<izbeszetz6sek el6k6szit6se

I(apcsolattatt6s a Iakossiggal az ell6tand6 feladatok vonatkoz6siban

a>1
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2. szimt melldklet

- ht2idosszidkvezet6se
- b6rlem6nyek iitadris-lrtv6tele
- iires bdrlem€nyek kulcsainak nyilv6ntartdsa, 6rzdse
- hibaelhirit6ssal, karbantart6ssal, fehijit;issal kapcsolatos feladatok elv6gzdse
- bejelenten hib6k felv6tele, tov6bbit6sa kivizsg6riisra a miiszaki ellen6rnek- bdrt6kkel val6 id6porLt egyeztet6s
- bejelentett, kivizsg6lt hib6k munkdinak mesrendel6se
- kivitelez<jkkel egyeztr:t6s, munkdk mriszaki,itu6t"l6n megjelen6s
- feltjitrisi. korszeriisitd,si munkik megrendel6se 6s a munkdk egyeztet6sb
- elvdgzelt munk6k szrlrnl6inak iitv6tele, p6nziigyi teljesit6se
- az azonnali hibaelhrirftiis felvdtele, int6zkedds kivitelez6 fel6
- i]res b6rlem6nyek iitjelent6se, szolg6ltat6k fel6 (ELMU, TIGAz, nunv, rAvH6 Kft.)- szerz6d€,s megkdt6se, sziimla reklam6ci6k kezelese

B€Ib9qd6i feladatoh ell:it6sa :

lakisbdrleti szerz6d6st:k e16k6szit6se, megkot6se, tov6bbit6sa szitmllzhsra. nyilv6ntartiisban
avi tozAs itvezet6se, r:im szerinti nyilvdntartrisba lefrt6se
lak6sbejelent6kh<iz beJ ogad6 nyilatkozat kiad6sa 6s nyilviintartiisa
berlokl.el kapcsolatos :anaszok kivizsgi{lisa. bdrlok 6lsz6titrisa
alb6rleti jogviszony k6r6seinek kivizsgiil6sa
bdrlemdnyek folyamatos helyszinel6se
jogcim n6lkrili lakiishaszndl6k nyilviintart6sa, kihelyez6s kezdem6nyez6se, haszndlati dij
kcizl6se

- hatiirozort id6re k<itcitt szerzriddsek nl,ilviintart6sa. b6rl6k fclsz6litrisa hat6rid6 Iej6ratr6l.
kdrelmek ekiterjeszt6sc, a Bizot1sag fel6
lakascsere kerelmek. hi.rleti jogr iszuny
k6relmeinek el<iterjeszt6s a Bizotts6g fcld, a
lak6scser6t ker6k nyilvrintartAsa

elismer6sek, n.r6dositiisok 6s megsziintetdsek
dcintdsek vdgrehajt:isa

int6z6se, tdritesi dij
Vagyongazdiilkod6si

hat6rozatlan idejii b6rleti jogviszony b6rl6 iltali felmondiis6nak
megrillapit6srlnak el5h6szfr6se, Gazdasrigi-Verostizemeltet€si 6s
Bizotts6g ddntdst kovet6 r.egrehaj tiisa
hzitral6kos b6d6kkel kapcsolattart6st, lakiscsere ajdnlat kintl6r'6s6g csokken16se 6rdek6ben
lakisb6rieti szerzod6sel: felmond6sa b6rloi nlasatad6s megszeg6se miatt
b6rlem6nl ek kiririt6sdnr:k r.dgrehaj tisa
6talakit6sokhoz, korszerusitdshez hozziijarulo nl.ilatkozat kradasa
m6dositott szerzoddsek megkcitese. 11\'i l\ antarr ri sban etvezet6se 6s rov6bbit6sa szamldz6sra
6s r.'ag1'orLny i h'6ntart6nak
Bizottsigi an1 agok elott:rjcsztesenek elkJszirisc
bizousdgi hatdrozatok fcidoigoz!sa. r eqrehaj rdsiL
parl\ altetott trirlerndnve< c-lijkdszit.isc. bitnur:liarsil iitad:rsa
szrlg:il:rii es biilcikijel0icses Iakdsok nrilranrarrri:a. rigrcik inr.:zesc. lt-ici:z-dstk
t:r i 1-.i sz:r'ztrJJsck nr iii;inteltisa. lri :l- zesci
f,ai).i\)1.t'.1:rrt3. tirsasilaz ktipr l;.-1,,5L.,1 ... lakli:i-triok\cl
K\i:i ialr clkt..,iti.si :r.r::ir-5 i1'.;1;11i.1 1 it:rlisz,l\:ri :tcl-irszolsili.lr.isi

$5 "v,---)
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iinkormfn atlanok
haszndl6i vfzfogvasztis (vizdii) elszi{molfsrinak. 6rv6nvesit6s6nek

- Dunamenti Regioniilis Vizmfi Rrt6l drkezett vizdijszamlak ellen6rz6se, igazol6s4
kifizetdsre val6 intdzked6s

- Dunamenti Regionrilis Vizmri Rt. szitmlirdival kapcsolattart6s
- kifizetett vizdijsziiml6k tovribbit6sa, illetve tov6bbsz6ml6ztatrisa a b6rl6k fel6
- tovribbszrimkizott vizdijak nyilv6ntart6sa, befizet6sek ellenrjrz6se, elmaradiis eset6n tov:ibbi

int6zked6sre ritadiis
- melldkvizm6r6 6r6k hitelesit6s6nek figyelemmel kisdr6se, lejert hitelesit6sii 6r5k cser6j6nek

megrendeldse, sziiml6k fogadasa, kifi zet6s teljesft€se
- szolgdltat6iszerzSddsek megkdt6se
- viz5rbk leolvas6sa, piiros 6s paratlan h6napok elosztisa szerint lejelent6se a szolgiiltat6 fel6
- azon €ptiletingatlanokban, melyeken a fovizm!.ro 6ra az Onkorm6nyzat nevdn van, a fom6r6

szdml6inak fogad6sa, ellenorz6se, int6z-kedds a kifizetdsre. nyilvintart6s vezetdse
- trirsashrizak kcizris k6pvisel6ivel kapcsolattartiis az dnkorm6nyzati b6rlemdnyekben l€v6

vitds mell6kvfzm6ro 6rdk 6s vizdijak rendez6se

b) Onkormrinyzati b6rlakrlsok prilyrlztallsa

A Bizottsdg p6lyLzatra meghirdetett bdrlakiisainak pily6zati el6k6szit6se, szociilis, piaci egy6b alapir
pily lnatok 6rkeztet6se, dsszegyiijtdse, feldol goz6sa, €rt6kel6se

P iiy|zatok iktatrisa, rendelet szerinti 6rt6kel6se, feldolgozdsa
Bizottsagi ddnt6st kdveto kiftiggeszt6s, hat6ridon beliili megtdtele

: ..
Atmenetileg kezelt ingatlanokkal kapcsolatos feladatokc)

d) Sz6rirskcr(-l skola vdros

Nem hasznositott onkormdnyzati lorgalomkdpes ingatlanok fenntartasa, rendben tart6sa,

tizerneltet6se. sziiksdges munkAk megrendelese. sziiml6k kifizetdsdre intdzkeddsek
mept6telc

Deikvlri fasor 2. Kertvirosi sor (r'olt OTTO telephely'ek)

iizemeltetdse. f enntartisa. karbantart6sa
Ientickkel k:rpcsolatos mr:nklk meqrendeldse a kilitelczij feld. elr'69zes6nek ellen(irz-6se

az inglrtlanok hel1 i segeinek. reszeinek hasznositlsa
l.ldrlet szcrzrjdesck nregkirt.rse
tclephth rk gc.nJnoki ic, .rken) ecJt eLl:itii szr-r r rzcttli k.ipcsr' lrt t:rrt ir s

rr telsp.ek ellc-irirr zesi
rt telcphcLi,lk ii/.nlrlrclr:i. icnnfrrtr:.i :zirzoilc-.e irlrr itrc!ki;tilse
:L isl:pirr'1" icilni:ul.i:i- :iz:lncltilc-si . z r, r r r ili i r r. r k l( ):,t ilii.r. ki. : '.'rr;ii.;s:
..i2.. .,tr. rlilairrs,r;nl.ri. cl,rsztis:r cs tor:ii.r.zii:tliiz,rrsa .r oi'ri,,k fcii: :rtcllti,Lr';rli, z.r.

:il!:!:\rrr'.irl..i.r a,' Ll;iir.":::.'sr ti:jak nrr',j,'sitri,. r i:rr, irrc.iti.:
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A volt Hiradri fti Iaktanya itmeneti kezel6se

HESZ szerinti vdgleges hasznositds megval6sul6s6ig az ingatlan kezel6se
a gondnoki es az (irszolgdlati tev6kenys€get elkit6 Kft -vel, az alkalmazott szemdlyekkel
folyamatos kapcsolattart6s a jelzeft probldmak azonnali kezeldse 6rdek6ben (k6rokozas,
rendkiviili esemdny, cs6tdrds stb.)
az 6rszolg6lati ds gondnoki feladattal kapcsolatos szerz6ddsek megk6t6se, b6rbead6 rdsz6r6l
v6llalt kdtelezetts6gek teljesit6se
az 6szlelt hibiik elhdritdsiira a munkdk megrendel6se annak rendez6se

Yic' Zrinyi M. u 9. alatti tdrsashizi ingatlan iinkorminyzati tulajdonri egys6geinek kezel6se,
hasznosit6sa

Az rinkorminyzati a.lbet6ri egys6gek (nem lakiis c6hl helyisdgek, irodrik,
iizemeltet€s6nek, fenntarresenak kezel6se
A helyisdgek b6rl5ivel s b6rleti szerz5d6sek megkdt€se, m6dosit6sa, ezek

orvosi rendelok)

nyilv6ntart6sanak
vezetdse

A tulajdonosi dcintrisek esetdn
eloterjesztds elk6szitese

a Gazdasilgi 6s Viirosiizemeltetdsi bizotts6g fel6 az

Bizonsrigi d0nt6sek v6grehajtisa
Helyisdgek piiy |ztatitsa, versenytirgyalis elok6szit6se
t6rsash6zi szimLik fo;3ad6sa, igazoleisa, tov6bbitiisa, kifizet6se, nyilv5ntart6sa
a telephelyek bdrlet,:inek, hibriinak felv6tele, megrendeldse, kivitelez6kkel, b6rl6kkel,
miiszaki ellen6nel eg'/eztetds
a telephely felfjit6si nrunkrilatainak megrendel6se, bonyolit:is6ban val6 r6szvdtel
elvegzett karbantartasi, fetirjitrisi sziimkik igazoliisa, kifizet6s teljesitdse
a tiirsashrLi k6zgyiil6seken val6 16szv6tel a lulajdonos kdpviseletdben
folyamatos kapcsolanart6s a tirsashdz kepvisekjidvel

e) Nem lakis c6hi helyis6gek hasznositdsa

b6rleti szerz6d6sek el6kdszitdse, rnegkdt6sc
lej6rt szerzcid6sek eser:dn. A b6rleti jog megszrin€s6r,el egyidejiileg a helyis6gek atadiis-
:itvdtelc, iegyzokony'vben rdgzitettek szerinti tov6bbi rigyint626sre ttirt6no iitad6sa,
szdml6zis. rizemeltet6si fcladatokat eilAt6 iigyint6zo fel6
b6rleti jog toviibbi folyatds6nak k6relme eset6n bizottsfgi eloterjeszt6st 6s dcintdst k<ivetoen
a szerzdd6s megkdtes6rrek elok6szitise
b6rleti jog itad6sdndl a helyi rendelerben szabdlyozottak szerinti anyag el6k6szit6se a
bizotls6gi iil6sre. a dcintds vegrehajr6sa
6rtekesitdsre jelol6s ese16n errdklraren6l fijggoen bizo sigi vagy restrileti drintes: az
6rtdkbecsles 6s prilyiiztat6s kci'etci 

'ersenrtdrgr 
aliison kialakult eredm6ny alapjin az

ad6sveteli szerzodds megkot6sdnek el6k6szit6se.
ingatlan-n1 ii'iintarrds iele ingarlanokra rerhelesijogok bejegi eztet6sc is torl6se

Onkormdnyzati ingatlanok hasznosit{si p:ilr--6zatainak
hirdet6se

i)i.'oirsici. idirri(!r .l'"1rj:rk:' ki..: r::r riz :i,ru.Li,s p.ili:iz.rilii elok.r-'zitest-. rijvilrrett e-.
piir.lzaloll..jnt I ii1l.'t.JJ ki ir:isir

0
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s)

- hat6rozatok vdgrehajtrishr6l hataridoben tOrt6no visszaielentds

Onk onf teriil Ieti

hasznosit6si javaslatok erdk6szit6se, Gazdasiigi-V6rosiizemeltet6si 6s vagyongazdrilkod6siBizotts6g ds a K6pviselotestiilet el6 terjeszt6se
a bizottsdgi ds k6pviseldtesrtileti dont6sek .,,egrehajrnsa
hasznositisi - haszonb6rbeaddsi 6rt6kesitdsi i iaiial"i"t tii."ruertdkbecsldsek megrendeldse. Iei gazolisa
n1f,ro.nf"rl9tr szerzodesek megkotese, hosszabbitisa, rnegsztintetese
nyrtvantartdsok vezet6se a bdrlcikrcil, n, it.", f.;tar..ut"i.-f,*O-i
haszonb6rletek ellen6rz6se, haszniilatba adisu, ui.rr*gi"i"
haszonberleti dijak gazdasziqi 6v.v6g6vel trrrrcn6 szrim,lzisa minden 6v augusztus 3 r-igtelekalakfuiis. kitiiz6s megrcidel6se. Ieigazolds
aoas'erelr szerz5desek el6k6szit6se, nyilv6ntartdsa, tulaj donkriz<issdgben t6v6ktrirnyilatkozat kir6se

- hiitral6kosok felsz6lit6sa, hiitral6kokkezeldse, egyezter6se- perlds el6tti felsz6lftris, szerztid6sek r"rr""ieii ;"gi-intezteaesre iitad6sa a v6grehalr6sifeladatokat el liit6 munkariirsnat<

h)

- hasznrilati szerz6ddsek megkdt6se, nyilvdntartrisa- telekalakftiis megrendel6se, leigazorrisa. erjiirJ szerv kijelcir6s6nek megkdr6se, harosiigienged6lyeztetds folyamatba tdtele
- 6rtdkbecsldsmegrendel6se,leisazolfsa

feladatok

hasznosft6si ja'aslatok elokdszitdse. Bizottsdg, Kepviser6testi'et erd terjeszt6se6rtdkbecslds mcgrendeldse. telj csites.reigazorit. cLa"rig, Bizotrsig el6 rerjeszrespdlr,:izatok kiirdsa. ve rs e n 11619 
1..a l:i -s IebJnyolit6sa

bedpitdsi kcirelezettsdg figyelen*rer kis6r6se. elidegenitesi rilarom torl6seszolgalmi jogok bejegyz6sdhez sztiks6ges elj:ir:i-. lc'folrrat6sa
be6rkczetr adzis'dteri. szorgalmijogi. terckaiakirrisi rertt.ret tsizortsig e[6 terjeszt6se

tiirsashiizak iratainak nyilr :lntanlisl
tirslrshizakl-,ln lcr ci ijnkornriirrr.zltti tLllej(l()rui:\zrk lrrl:r.iillrrosi kepi isr-lcte1lill;ir', a)l:i-xr,)i nrrtJosil-i-sin:rk :il:.r,)rz:;r. t.rlaiii ,:r,_..1 ,r',,i,,tk,,z.rt ntilri:i;.rh_.,,ji:r:r..:lD1.c tI
I iil :::.hlzak Liir!\ ul!.s!,i11 r tuliir. ii,r:, r:i l:i.;_,, r--,..
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- Kozgyiil6si hatdrozalo.< alapj|n az Onkorm6nyzat tulajdonrdszeire az int6zkedds megtetele
- Krizgyiildsi hatiirozatol< 6rtelm6ben a Gazdasiigi Bizotts6g ddntdseihez el6k6szit6s
- A drintdsek vegrehajtis;a
- Tiirsash6zak kdztis kriltsdgelhez az rinkormriayzati tulajdonr6szre es6 hozzaj6rulas

ritutaldsanak int6zdse

- T6rsashazak fehijitrlsi kd,ltsdgeinek dnkormdnyzati m6rtdkdnek hozzi4lrulfsa,
nyilvilntartrisa, krizglril6s m6dosft6s szerinti 6tvezet6r", int6rk"d6, iitutal:isra

- Tdrsashazak iizemeltctesi kciltsegeinek nyilvAntarrilsa, kozgyiiles m6dositds szerinti
dtvezet6s, intdzked6s az utal6sra

- T6rsashiizakban az dnkormanyzati tulajdonr6szre esb viz, elektromos iiram stb.
felhasznilis6nak vizsg6lata, elren6rz6se, kifizet6sre intdzkedds mestdtele

- Trirsashrizikdzcis kdpvi.sel6kkel kapcsolanards

- Kdzponti piac teriileldn a Tdrsas Uzlethrizban az cinkorminyzati tulaidonost 6rint6
int6zkedesek megt6rele

- T6rsashrLkriz<iskdlts6gei etutal6sinak int6z6se, nyilv6nrartasa
- Tiirsashiizintezobizottsdg6val akapcsolanan6s

SzAml{zis

- B6rleti szerzoddsek szerinti lak:is 6s nem lakiis cdlf helyisdgek, szerz<jd6s szerinti
szitmlLztsa

- Sz6rnl6t kiellitesa, modositiisa, stom6zdsa a Szdmviteli torvdny es az AFA tijrv6ny alap;an
(b6rleti dijak- Itildhaszn rilati dijak, v6teldrak, vizdijak,egydb szolgiiltatdsok)

- A Rdszleg riltal kezelt ingatlanokkal kapcsolatos kdziizemi dijaklovribbsz6mlizrisa, b€rltjk,
haszniil6k feld

Lak:lsb6rleti. haszndlati dii m6dositrisa

Helyi rendeletbcn szabdlyozottak szerint a megkotdtr lakrisb6rleti szerzbd€sek lakber
mertdke ds meg6llapftott haszniilati dii 6sszege u r.nd.l.t modosit6siit k6vet6 6tszemit6sa
A b6rletr dij m6dositrisok6l 6rintettek t6rrivev6nyes 6ftesit6se
A bdrleti dij m6dosittis :;zAmlinisi programban val6 d.tvezetdse

Nem lakis c6hi 6s eqy6b b6rletek bdrleti dii m6dosit6sa

- N{inden evbenjanudr 0l kcivetoen a KSH adatszolgiiltat6s megkerdse az infldcio m6rtekere
- A nregkotott szerzcld6sek berleti dijainak infliiciir szerinti dtdolgoziisa legk6sobb minden ev

mircius 3 I-ig i isszamenoleg januiir 0l -toi
- A dU modosirasdrol az erinrettek dnesit6se
- A bdrleti df j modositlis sz6mllz6si proeramban i alo in.ezetcse
- N{elrkc;tdri szerzi!desek b6rleti dij in6dosit6sa
- (iazdasigi i> \'a rosLlzi:me ltet€si bizottsi:Ji diintc;ek vegrchaitasiit eredmcnrez6 Crjtctcl

mo.i!.s itaiok :itr eze le,.c

$'1



Az Onkormanyzat tulajdon6ban i6r'6 lak6sok 6s nem lakdsok b6rleti, illetve haszn6lati
dihetral6kamak folyamatos kezel€se (felsz6lit6sok kiilddse, rdszletfizet6si megallapoddsok
kritdse) a helyi rendeletben szabdb-ozottak szerint
B6rleti, hasznSlati, vizdij hrltraldkok egyeztet6se (tak6s 6s nem lakds b6rlet 6s egydb
szerz6d6s alapjiin)
Megkdtdtt rdszletfizet€si megiillapoddsok teljesit6sdnek folyamatos ellen6rz6se
A meg6llapod6sban v6llalt kotelezetts€g elmaraddsa esetdn a tovibbi jogi elj6r6s folytatrisa,
felsz6lites kuld6se
Rendszeres nem fizet6s esetdn felsz6lit6st k<ivetoen felmond6s el6tti felsz6lit6s megkiilddse,
emek eredm6nl'telens6ge eset6n a v6grehajtasokkal foglalkoz6 munkat6rsnak a szerzod€s
felmondisira az iigy :itadrisa
Evi egyenlegkrizl6s bdrl6k, hasznrll6k fel6

Lakr{sfelhaszn{16k. helyis6ehasznd16k diifizet6se

- Kihelyezett lak6shaszn:il6k haszndlati 6s vizdijainak fizet6si teljesitese
- Elmaradfs eset6n a felsz6litdsok megkiild6se
- Amennyiben haszndl6 haszniilati dij hzetdsi kotelezettseg6nek felsz6litiis ellen6re nem tesz

eleget, a lak:is elhagyds6nak intdz6s6re a v6grehajt:isi feladatokat ell6t6 munkat6rsnak az
iisv etadisa

Bdrleti 6s lakrishasznilattal i616 hrltral6kok v6erehaitisSnak
kezel6se

- Amennyiben a hdtral6k rendez6se felsz6litiisra, a megkdtdtt meg6llapoddsra nem vezet
eredm6nyre, irgy annak v6grehajtdsi lolyamatba helyez6se

- Bdrleti szerzod6sek felmond6sa. annak 6rv6nyesitdse amennyiben kdtelezett a b6rlem€nyt
cjnkdnt nem hagyja el

- F'izetdsi meghagy6s kibocsftiisa
- Jogeros fizet6si meghagyis drvdnyesitdse
- \'egrchajtris lbganatositdsdnak, v€grehajt6 feld kezdem6nl'ezds
- Vdgrehajt6 dltal szrineteltetett iigyck folyamatban kezel6se
- Vegrehajthatatlan kintl6v5sdgek leirdsa Vht. F]rtelmdben
- A lakiis . helfisdg elhagyrisiira kdtelez6s eij:lriisi r6sz6nek lefoiyratisa
- Ug;'r'6d. r,egrchajt6r.al fol-v'.amatos kapcsolattart6s
- Az onkormAnyzati rulajdonr-i lakrisokkal kapcsolatos felir-iirisok karbantart:isok egldb

riiorciitrisok nvih'6ntafi iis6nak vezet6se

V6gelsz:i mol6s, felszf rn okis

Vcueiszimoi(r. tiiszinrolt-i fei.r ,r r:rzdas6si tirsrsig kintler iis6grinek bejclcntese. a hitralt:k
l':haii;isa celt:ibo l

- \.:sclszjri.r"roles ti,lr:rnr:rt:inlrk llgrcientmel ijsJr.ls-- \e{rehlrlt6tr)l adat. intirn.nicio kele.



feladato

Miikdd6si kiadrisok kcinyvel6se szakfeladatonk6nt
Az dves k<ilts€gvet€r; el6k6szitdse, mtikctd6si kiad6sok. fejleszt6s, bevdteli oldal tervezdse

A kiadris 6s bevdtel oldal folyamatos figyelemmel kis6r6se az 6vi kdltsdgvetds alakuliisiiban

Ekiir6s szerinti bev6telek id6ar6nyos teljesft6s6nek fi gyelemmel kis6r6se

$r ..'--:-'.-'-D )\(



FEr_ADATATADAsT MecAu-ApooAs
t.szi*ru u6oosi.rAsa

amely l6trejott

egyftszf6lYhcYriros Onkormrinyzat (sz6khelye: 2600 Yic, M6rcius 15. t& 71.ad6sz6m: 15731302-2-
13, KSH statisztikai szimiel: 15731302-8411-321-13, AHTI azonosit6: 7 40890, k6pviseli: Ford6s Attila
polgirmester) a tov6bbiakban, mint Atad6

m6',s,t1szr6l a Vdci Vitosfejleszt6 Szolgriltat6 Korlitolt Felel6ss6gii Tdrsas6g, mirrt 
^z 

elismerr
villalatcsoport uralkod6 tagja (rcividitett n6v: V6ci Virosfejleszt6 f<ft., sz6khely: 2600 yilc,
Kdztimasig it 34., c'.gegyz'kszim: cg. 13-09-130719, zd6sz6rn: 14867361-2-13, k6pviseli: &. Tar
Gyoryy) a tovibbiakban, min,t Atvev6

- Atad6 6s Atvev5 a tovibbi:Lkban egyiitt: Szerz6d6 Felek - kozott aldjrott napon 6s helyen, az ali;;bi
felt6telek szerint:

1. Szen6d6 Felek rogzitik, hogy egymissal V6cott, 2015. jrinius 18. tapj6n, yLc y6ros

!$grm6nyzat K6pvisel5-testii{et6nek 153/2015. 0/L1S.) sz6mi hat rczaa alapjin
Feladadtadisi megillapodist kotottek (a tovibbiakban: Feladaritad6si megillapod6s).

A Feladat'itad6si megiJlapodist t szerz6d6 Felek akk6nt m6dositjik, hogy annak 2.2.2. szhrr,'6
porqa n alibbi rendelkez6ssel eg6szii{ ki:

" S7er76dd fehk riig<lti,k, h,gy a Vdd HulkdikgaT&ilkodtisi Nonpnft Kft. fel4dafit kipe<j Vic Vimt
faryglagdhtn turiiletin I kii{eriileten elbagou hulladik els4itlitdsa, aq elbagyott, illiue eltenArirythn
ki)riilniryek kii4till elhe'lyerytt balladek ais:zegijt^e, a Ht.42.[ (t) beke7d.6s d) pontjtirafgelennet.';

A Feladatitad6si megillapodist a szerz6d6 Felek akk6nt m6dositj6k, hogy annak L szhm.6
mell€klete hely6be a jelen m6dosit6s elvilaszthatatlan rdsz6t k6pez6 1. szrlmri mell6klet
l6P.

A Feladatitad6si megillzrpod6s ielen m6dositisa az alafu6s napjiLn l6p hatilyba.

A Feladadtad6si megi.llapodisnak a jelen m6dositdssal nem 6rintett t6.szei v6ltozadan
tartalommal hatilyban m.aradnak.

szetz6d6 Felek a jelen o.kiratog mint akastukkal mindenben megegyez6t, l6vithzgy6lag q6k zlir
4 eredeti p6ldinyban, melyb5l 2 - 2 p6ldiny ilJleti meg a Szerz6d6 Feleket. Az okiratok itq6tel6t
a jelen szetz6d6s a,lirtisz igazolja.

^

3.

Y6c, 2016. irytJts 21.

(

Vric Vritos Onkorm6nvzata
K6pviseli: Fiitd6s Attila polg6nnester
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1. szimri mell6klet a Felaclatritadrisi megillapodds 1. szimfi m6dositds6hoz

Kozvld6gi,t6s limpahelyek (alrtiv elemek) iizemeltet6se, karbantartisa
Kozvrl6g;tirsi sz6mla ellen5rz:6se, szimla kollaud6l6sa
I(ozteriileti ideiglenes energiav6telez6sek enged6lyez6se
D iszv rl6g7t6s izemeltet6se, karbantatlisa
D iszv Mgititsi szirnla ellen6z6se, sz6mla kollaudilisa
Katicsonyi kivihgiti.s tervez6se, iizemeltetdse
Kar6csonyi kiviligitis iramdij ellen6rz6se, szimla kollaud6l6sa
Parkok gondozis z a v6tos ktiztgazgatisi teriiiet6n
Gyongykavicsos utak fenntartisa parkokban
N<iv6nytelepit6s parkokba, kitelepitett n<iv6nyek gondoz6sa
Parkok takadt6sa
Parkokban locsolis, locsol6h6l6zat fenntart6sa
Locsol6s vizmennyis69 ellen6rz6s e, szlmla kollaud6l6sa

Jitsz6terek iizemeltet6se

J6tsz6eszkdzcik biztonsigtecJrnikai feliilvizsgilata
J 6ttsz6 eszk6zok k^rba,ntalrtasa, j^vitas
Allerg6n gyomnov6nyek irt6sa
P |zsitnyfu s zrjldfeliiieteken
Kozteriileti f6k gondozisa
I(riz teriileti sriv6nyek gondoz i.sa
Z6ldhu[ad6k gyiit6se, szi.llirisa (omb, nyesed6k, kasz6l6k)
Kozteriileti kandelibetek wirigdiszit6se, fenntattisa
Vir6gos Vic Verseny szervez 6se, lebonyolilisa
Kozteriileti padok fenntartisa, karbantartisa
ZoldfeliiLleti fejleszt6si elk6pz,:l6sek kidolgozisa
Park tervek k6szittet6se
Patkfeluiit6sok, patkfeileszt6sek lebonyolilisa
Szilfud bukolatu utak (aszfal" nagykockak6, cillopk6, stb.) katbantxt6sa
T6rburkolatok katbantartisa
K5sz6tisos utak karbantartisa
Foldutak karbantatisa
I{er6kp6rutak karbanarti.sa
Utburkolati jelek fest6se
Kozleked6si dbl6k fenntardsa, p6t16sa, cserdie
Parkolisi tendszer iizemeltet6se
Forgaiomcsillapit6 mritirgyak telepit6se
Akadilymentes kozleked6s felt6teleinek kialakitisa
Kozriti tartoz6kok fenntartlsa, karbantatisa, p6tlisa
Utca n6vdbhk p6d6sa

Jirdik karbantarrlsa
KcizteriiLletek ziszl6zLsz
Koz teriiLleti ziszl6k p6tl6sa
Nyilvinos !7C-k iizemeltet6se
NAinos'07C-k |rtmfelhaszrallsinak el]en6rz6se, szimla kollaudici6
Nyi-lv6nos \VC-k vizfelhaszniiirsinak ellen6rz6se, szdmla kollaudici6
Utcabritorok fenntattisa
Utcabritorok kihelyez6se
Diszkutak iizemeltet6se
Diszkutak 6,tamfelhaszn6lAsinak ellen5tz6se. szimla kollaudici6



Diszkutak vizfelh aszr6l6,sina,k ellen6rz6se, szimla kollaudicio
Kirfeltirisok v6gz6se
Feladatokkal kapcsolatos szakv6lem6nyek k6szit6se, k6szittet6se
K<izkifoly6k i.izemeltetis :. Fenntartisa
Kdzktfoly6k vizfogyasztis6nak e1len5rz6se, szlmla kollaudicro
KiiLlteriiLleti illand6 lakosc,kkal vizs zSLttisl megillapod6s kot6se
Kiilteriileti 6lland 6 lakosck v'nsz6llit6sa
Hegyviddki kozkutak fenntartdsa
Zdn cszpad6kcsztoma fenntardsa (tisztitis, dugulis-elhirids)
Y'any e16k jatlltirsa., k^rb 

^n 
t^fi6s

N;dt vizelvezet5 6rkok fenntart6sa (hotdal6k elt,ivoliti.s, mederbutkolat iaviris)
Nyilt vizelvezet6 inokpartck ka.sz6l6sa
Gomb6s patak(ok) tisztitisa, patakpatt kasz6hsa
Gomb6s patak(ok) medertisztidsa
Duna part t6zsriburkolatja ritis a

Duna part r6zsfbukolat tisztirisa (nov6nyzet ekivolit6sa)
Rigcsil6 irtis csapad6kcsatoma hil6zatokon
H6olvad6si €s 6w izi v izkzt elhilj,tds
Z|portLroz6k tszdtisz
Koz teriiLle tek g6pi tisztidsa
Kozteriiletek k6z i nsztitasa
Ketdkp6rutak tisztitisa
Ker6kp6rutak 16zsrikaszil6sa
K6zi b ullad6kgyujt5 ed6nyzet iiLrit6se

K6zi hullad6kgy-ui t6 edlnyzet javitisa, p6tlisa
T6li g6pi sikossig hentesit6s
T6li k6zi sfl<ossrig mentesit6s
Ravataloz6 hrit6 szervizel6sr:
Ravataloz6 hfit6 dtamdii elle,n6c6se, szimla kollaudici6
Koztemet5 vizfelhrsznilas elien5z6se, szimla kollauddci6
Koztemet6 fenntardsa (gon:lnok, ffnyiris, lombsepr6s)
Koztemet6 bels6 : ;dt6l6zat f enntart6sa
Kozmunka a koztediletek vc,natkoz6,siba,n
P 6ly S,zatok n(rs zaki munlcar€ szeinek elk6s zit6se
Feladatokhoz kapcsol6d6 pilyizatok figyelemmel kis6t6se
Kozmri felLijirisok-fejleszt6sek lebonyolirisa
Ut6pit6sek, ritfeluiitSsok lebonyolirisa
Int6zm6nyi fehijitisok-fejlesz t6sek lebonyolit6sa
Lakisfehjidsok, -fejleszt6sek lebonyolitisa
Mfiszaki ellen6rz6sek (magas 6s m6ly6pit6s)
Feladatok megval6sit6sirhoz kapcsol6d6 beszerz6sek, kcizbeszetz6sek el6k6szit6se
Kapcsolattartds a lakossiggal n ell6tand6 feladatok vonat_k oz sibzn
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