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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi 

Dunakavics Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről 8 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

180/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ercsi Város Önkormányzat és az 
Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés – e határozat melléklete 
szerinti – megkötését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Orbán Balázs ügyvezetőt a 
jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés 2017. június 30-vel történő 
megszüntetésére és a határozat melléklete szerinti közszolgáltatási szerződés 2017. július 1-
vel történő megkötésére. 
  
Felelős: Győri Máté polgármester 

  Orbán Balázs ügyvezető 
Határid ő: azonnal, illetve 2017. július 1. 

 

 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 180/2017. (V.30.) Kt. sz. határozathoz” 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

 

Amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzat (székhely: 2451 Ercsi, Fő u. 20., 
törzsszám: 727145 statisztikai számjel: 15727141-8411-321-07, adószám: 15727141-2-07, 
képviseli: Győri Máté polgármester) mint a kötelező közszolgáltatást megrendelő (a 
továbbiakban: „Megrendelő”), 
másrészről az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. (székhely: 2451 Ercsi, Fő utca 27., 
cégjegyzékszám:07-09-025634, adószám: 25108741-2-07, képviseli: Orbán Balázs ügyvezető,  
mint közszolgáltató (a továbbiakban: „Közszolgáltató”) között az alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételek szerint (a továbbiakban: „Szerződés”). 
 

 

 I. Előzmények 
 

I.1. Ercsi Város Önkormányzata a városgazdálkodási-városüzemeltetési feladatok (különösen 
az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatok) költség- és feladat-hatékonyabb 
ellátása érdekében létrehozta az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. gazdasági társaságot. A 
Városgazdálkodási Iroda által korábban ellátott nem hatósági, átadható önkormányzati 
feladatainak ellátása érdekében kötik meg Felek az alábbi közszolgáltatási szerződést azzal, 
hogy az átadott feladatok nyilvánvalóan kötelező közszolgáltatási feladatnak minősülnek, 
illetve azzal, hogy Közszolgáltatót semminemű hatósági jogkör nem illeti meg. 
 

I.2. Szerződő felek megállapítják, hogy a Megrendelő a Közszolgáltatóban, mint gazdasági 
társaságban meghatározó (100%) befolyással rendelkezik. 
 

I.3 Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. tv. 9 § h) pontban foglalt rendelkezések alapján nem minősül 
közbeszerzési eljárás köteles ügyletkötésnek. 
  
I.4 Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásuk megfelel az Európai Unió Bizottság 
2012/21/EU sz. határozatának, amely az EK szerződés 106. cikke (2) bek-e alkalmazhatósága 
szempontjából szabályozza az ún. általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
(közszolgáltatások) működtetésével megbízott vállalkozásoknak a közszolgáltatással járó 
ellentételezés formájában megítélt önkormányzati támogatásait. 
 

 

1. A szerződés tárgya és tárgyi feltételei 
 

1.1 Megrendelő megrendeli Közszolgáltatótól, hogy Ercsi város teljes közigazgatási területén 
elvégezze az alábbi tervezett közszolgáltatási feladatokat: 

 

• a közterületek fenntartási feladatainak ellátása, 
•    a városüzemeltetési feladatok ellátásában közreműködő közfoglalkoztatottak
 munkavégzésének irányítása,  
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•   az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, 
 fűnyírási, gallyazási feladatok ellátása, 

•   a téli hóeltakarítási, síkosság-mentesítési feladatok elvégzése (amennyiben azt az  
 önkormányzat nem más gazdálkodó szervezettel – külön polgári jogi szerződés útján – 
 látja el), 

• az önkormányzat által biztosítandó köztisztasági, környezetvédelmi feladatok, 
•   a hulladékszállítással, a hulladékudvar és a hulladékszigetek üzemeltetésével 
 kapcsolatos koordinációs feladatok és lakossági megkeresések, panaszok kivizsgálása, 
 ügyfélszolgálat működtetése. 

•   a városgazdálkodási-városüzemeltetési feladatok ellátása, különösen: a közterületek 
 fenntartásából, a köztisztasági feladatokból, a vízelvezetési ügyekből eredő egyéb 
 kötelezettségek teljesítése. 
 

1.2   A Közszolgáltató ingyenes használatába kerülő vagyontárgyak részletes és teljes körű 
meghatározását tartalmazó vagyonleltár a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan 
mellékletét képezi. A Közszolgáltató az Önkormányzat tulajdonát képező és az 
ingyenes használatában lévő ingó vagyonra vonatkozóan évente köteles leltárt készíteni 
december 31-i fordulónappal és megküldeni azt a tárgyévet követő év január 31. napjáig 
az Önkormányzatnak. 

 

          A használat tárgyát képező vagyontárgyak a szerződés lejártával nem kerülnek a 
Közszolgáltató tulajdonába, hanem azok a szerződés lejártakor a használatba adó 
Önkormányzatnak visszajárnak. 

 

         A Közszolgáltatót megilleti a selejtezés joga is, melyet a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban köteles végrehajtani. Amennyiben a selejtezés során a 
selejtezés alatt álló dolog elidegenítése, hasznosítása indokolt, köteles arról a tulajdonos 
Önkormányzat döntéshozó szervét előzetesen értesíteni. Az elidegenítésről, 
hasznosításról, valamint az elidegenítésből származó bevétel felhasználásáról a 
használatba adó tulajdonos jogosult dönteni. 

 

1.3 A Közszolgáltató az ingyenes használatában lévő önkormányzati vagyont 
rendeltetésének megfelelően használhatja. A Közszolgáltató felelős minden olyan 
kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye. 

 

1.4 A Közszolgáltató köteles a vagyontárgyak műszaki állagát – folyamatos 
karbantartással, állagvédelemmel – a jó gazda gondosságával biztosítani, illetve 
szinten tartani. A vagyontárgyak fenntartásának költségei a Közszolgáltatót terhelik. 
Ennek keretében a Közszolgáltatónak az alábbi kötelezettségei állnak fenn: 

 

a) gondoskodik a megfelelő karbantartásról, a megbízható üzemeltetéséről, a 
munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a vagyonvédelem 
megvalósításáról; 
 

b) viseli a feladatok ellátásából fakadó terheket és a közterheket, valamint a 
szerződés időtartama alatt keletkezett, másra át nem hárítható károkat. Ezzel 
összefüggésben a Közszolgáltató köteles a Megrendelőt tájékoztatni a 
dologban beállt károkról és a fenyegető kárveszélyről. 
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1.5 A Közszolgáltató köteles az önkormányzati vagyont illetően – az állag-, a környezet 
védelme érdekében és az önkormányzati vagyon használatából adódó minden egyéb 
esetben – a vonatkozó jogszabályok, szabványok hatósági, szakhatósági és műszaki 
előírások (így különösen: a közegészségügyi, a tűzvédelmi és munkavédelmi 
előírások) szerint eljárni. A Közszolgáltató az átadott vagyon használata során köteles 
a jelen szerződésben reá háruló kötelezettségeket megtartani. 

 
1.6 A Közszolgáltató köteles a használatába adott önkormányzati vagyon nyilvántartására 

vonatkozó előírásoknak megfelelően az adatszolgáltatási és nyilvántartási 
kötelezettségének eleget tenni, valamint felel az adatok hitelességéért és naprakész 
állapotáért. A Közszolgáltató az adatszolgáltatást negyedévente, a tárgynegyedévet 
követő hónap 15-éig köteles teljesíteni. 

 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltató köteles a törvényi 
előírások szerinti éves beszámolója részeként a Megrendelő tulajdonát képező teljes 
körű ingó- és ingatlan vagyonleltárt vagyontárgyanként részletes bontásban az 
Önkormányzat részére megküldeni, aki jogosult értékelni a Közszolgáltató 
tevékenységét. 

           A Megrendelő a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek megszegése esetén 
 felszólíthatja a Közszolgáltatót a szerződésszerű teljesítésre. 
 
1.7 A Közszolgáltató köteles a használatában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni, a 

tárgyévben hatályos önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény, valamint az 
önkormányzati vagyonnyilvántartás szabályai szerint. A Közszolgáltató az 
önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely 
tételesen tartalmazza ezen eszközök könyvszerinti bruttó- és nettó értékét, az 
amortizáció összegét, az azokban bekövetkezett változásokat, illetve az amortizációs 
és egyéb költségeket.  

 
1.8 A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az átvett vagyont, karbantartási 

kötelezettségére tekintettel a szerződés lejártáig olyan állapotban tartja és adja át a 
szerződés lejártakor, mint azt a szerződéskötéskor átvette, figyelemmel a szerződés 
időtartama alatti természetes elhasználódásra. 

 
1.9.   Szerződő felek rögzítik, miszerint jelen szerződés tárgyát képezik – az un. tervezett 

feladatokon túlmenően – az 1.1. pontba sorolható szolgáltatási feladatokon belül azon 
jövőbeni tevékenységek is, amelyek a tervezett szolgáltatást meghaladóan (pl. vis 
major, havaria események) vagy a Megrendelő szerződésszerű diszpozíciója 
(utasítása) alapján (rendkívüli szolgáltatások) válnak szükségessé. A „rendkívüli 
szolgáltatások” vonatkozásában az Önkormányzatot – a jóváhagyott közszolgáltatói 
üzleti tervben meghatározott elszámoló árakon – feladatkijelölési, utasítási jog 
(diszponálási jog) illeti meg. Ha az üzleti terv az adott diszpozíció vonatkozásában 
elszámoló árat nem tartalmazna, úgy a Közszolgáltató a diszpozíció érkezését 
követően haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy az adott utasítás teljesítését vállalja-
e, illetve határidőben történő teljesítés esetén milyen ellenértékre tart igényt. 

 

 

2. Megrendelő kötelezettségei 
 

2.1 Megrendelő a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató 
számára biztosítja a közszolgáltatás végzéséhez szükséges információkat. 
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2.2 Megrendelő vállalja a településen működtetett különböző közszolgáltatások 
összehangolásának elősegítését. 

 

2.3 Megrendelő kötelezi magát, hogy rendeletében nevesíti a Közszolgáltatót, mint 
kötelezően ellátandó és önként vállalt önkormányzati feladatokat végző 
közszolgáltatásokat ellátót.  

 

2.4 Megrendelő vállalja a közszolgáltatás teljesítése során a szükséges hatósági engedélyek, 
hozzájárulások körében a tevékeny közreműködést, adminisztratív, tulajdonosi 
jogkörből fakadó együttműködést. 

 

2.5. Megrendelő a település lakosságát kellő időben tájékoztatja a Közszolgáltató által 
elvégzendő és a lakosságot érintő feladatok ellátásáról, annak időpontjáról, a lakosság 
érintettségének okáról, fokáról és mértékéről. 

 

2.6 Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Közszolgáltató 
tevékenységét – beleértve az esetleges alvállalkozók munkavégzését is – a Megrendelő 
részére végzett tevékenység tekintetében bármikor jogosult ellenőrizni. Közszolgáltató 
köteles együttműködni és az ellenőrzést lehetővé tenni, valamennyi kért okiratot 
rendelkezésre bocsátani, adatrögzítő rendszeréből a kért adatot szolgáltatni. 
Együttműködési kötelezettség terheli Közszolgáltatót az egyéb – Állami Számvevőszék 
és más, például hatósági – ellenőrzések során is. Megrendelő által folytatott ellenőrzés 
nem akadályozhatja Közszolgáltatót a Szerződés teljesítésében, feladatainak 
ellátásában. 

 

 

3. Közszolgáltató kötelezettségei 
 

3.1 A Közszolgáltató a Szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat jelen Szerződés és a 
Felek között kötött más szerződések, megrendelések alapján saját felelősségére végzi és 
szavatolja a Megrendelő részére a szolgáltatás szakszerű elvégzését, a vonatkozó 
jogszabályok, a környezetvédelmi és egyéb előírások, a helyi önkormányzati rendeletek 
előírásainak betartását. Közszolgáltatónak az esetleges szakszerűtlen utasításadására 
figyelmeztetnie kell Megrendelőt. 

 

3.2 A közszolgáltatás ellátásához szükséges mennyiségű eszköz, létszám és a megfelelő 
képzettségű szakember biztosítása és munkavédelmi, tűzvédelmi, a szükséges szakmai 
felkészítése a Közszolgáltató feladata (ideértve azt a helyzetet is, amikor a Megrendelő, 
igénylés alapján, a feladatellátáshoz közfoglalkoztatottakat biztosít). 

 

3.3. A feladatellátás során Közszolgáltató konstruktívan együttműködik Megrendelővel, 
továbbá az illetékes szervekkel, személyekkel, a hatósági feladatokat ellátó Ercsi 
Polgármesteri Hivatallal s betartja feladatellátása során releváns döntéseiket, 
intézkedéseiket. Köteles továbbá betartani feladatai ellátása során a munka- és 
tűzvédelmi szabályokat, illetve valamennyi munkajogi előírást, s szigorúan be kell 
tartania az adójogi és számviteli szabályokat is. 

  
 3.4 A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, miszerint a jelen kötelem alapján 

meghatározott tevékenységet az alábbi kiemelt normatívák megtartása és betartása 
mellett végzi és látja el: 
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    a.) Közszolgáltató a jelen szerződésben meghatározott tevékenységek részletezésével 
közszolgáltatási feladatvállalásának körében köteles írásban olyan előzetes üzleti 
terv és költségelemzés elkészítésére, és az Önkormányzat felé történő 
benyújtására, melyek tartalmazzák az elvégzendő feladatok tervezett költség- és 
készkiadás igényét, valamint nevesítve tartalmazzák azt, hogy az adott 
feladatellátás a jelen Szerződésben meghatározott feladatkörbe tartozik. 

 

    b.) A Közszolgáltató által készített, és a Megrendelő által jóváhagyott üzleti terv és 
költségelemzés teljes körűen szabályozza a vonatkozó közfeladat ellátásához 
szükséges, egy üzleti évre megállapított, tervszerűen előírt, és a Közszolgáltatót 
terhelő teljesítési kötelezettség tartalmát, ezen belül az adott szolgáltatás 
mennyiségét, minőségét, részteljesítési határidejét és a hozzárendelt tételesen 
vagy egységárban meghatározott ellenértékét (tervezett szolgáltatások).  

 

      c.) Az üzleti tervnek tartalmaznia kell az adott  közszolgáltatás:  
 

− területi adatait, 
− az ismétlődő szolgáltatások esetén annak teljesítési ciklus adatait,  
− a nem ismétlődő szolgáltatások esetén annak kezdési és befejezési 

határidejét, 
− a szolgáltatás mennyiségi és minőségi paramétereit, 
− a szolgáltatás készre-jelentésének az idejét, közlésének módját,    
− a szolgáltatás szervezeti és személyi irányítóját, felelősét, 
− az általános szabályoktól eltérő kapcsolattartás módját, kapcsolattartó 

megnevezését, 
− elszámolási árat, amely lehet egységár vagy az adott részfeladathoz rendelt 

tételes ár, 
 

 

        d.) A szolgáltatási ellenértéknek fedeznie kell a Közszolgáltató jelen szerződés 
 tárgyát képező feladatainak ellátása során felmerülő összes indokolt közvetlen 
 és megfelelően arányosított közvetett költségeit, a közszolgáltatás  
 ellátásához szükséges és indokolt beruházási költségeit, továbbá a 
 közszolgáltatás bővítését, korszerűsítését célzó fejlesztések forrását képező 
 ésszerű (adott ágazatra jellemző) nyereséget.  

 

3.5. A Közszolgáltatónak az üzleti terv előterjesztése során, a fenti pontokban foglaltaknak 
való megfelelés érdekében ismertetnie kell a szolgáltatási ellenértékre vonatkozó 
gazdasági adatait (bázismódszerrel a közvetlen költségeit, megfelelően arányosított 
közvetett költségeit), számításait, beruházási és fejlesztési javaslatait. 

  
3.6. Az üzleti terv „tervezett” szolgáltatásra vonatkozó tartama évközben csak közös 

megegyezéssel módosítható. A közös megegyezés útján történő módosításnak helye van 
különösen, ha a Közszolgáltató gazdálkodásában évközben olyan jelentős mértékű, tőle 
független változások következnek be (vis major helyzet, alapvető a vállalkozástól 
független költségek nagymértékű változása, kényszerű alvállalkozó váltás), amelyek a 
közszolgáltatás változatlan feltételekkel történő ellátását nyilvánvalóan lényegesen 
megnehezítik vagy lehetetlenítik.  
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3.7. Szerződő felek a közszolgáltatói üzleti terv megrendelői jóváhagyása, elfogadása 
érdekében folyamatosan kötelesek egyeztetni. 
 

A Megrendelő – az (előzetes) üzleti terv ismeretében, annak kézhezvételétől számított 30 
napon belül – jogosult kiegészítő adatokat, összehasonlító adatokat kérni, független 
szakértőket, illetve könyvvizsgálót igénybe venni.  

 

3.8. A Közszolgáltató Megrendelőt félévente un. írásbeli beszámoló elkészítése útján  
tájékoztatja a közszolgáltatás végzésének tapasztalatairól, azaz tevékenységéről írásban 
beszámol az önkormányzat képviselő-testületének. A beszámolóknak alkalmasnak kell 
lenniük a költségvetésbe történő beillesztésre és meg kell felelniük a vonatkozó jogi és 
pénzügyi előírásoknak. 

 
3.9.  A Közszolgáltató minden tárgyévet követő február utolsó napjáig - megrendelői 

elfogadás (jóváhagyás) végett - köteles a jelen szerződés tárgyát képező 
közszolgáltatások ellátásáról, teljesítéséről ún. üzleti zárójelentést készíteni. A 
zárójelentésnek tartalmaznia kell különösen a tárgyévre vonatkozó írásbeli javaslathoz 
képest történő tényleges teljesítés adatait (tényleges költségeket, teljesített vagy 
folyamatban lévő beruházásokat, fejlesztéseket), az attól való eltérések bemutatását, 
különös tekintettel az esetleges hiányokra és/vagy túlkompenzációra. Amennyiben a 
jóváhagyott üzleti zárójelentés szerint túlkompenzáció áll fenn a teljes közszolgáltatásra 
vetítve, úgy annak összegét a Közszolgáltató köteles a megrendelő részére az üzleti 
zárójelentés leadását követő 30 napon belül visszafizetni.  

 

3.10. Szerződő felek kötelesek a jelen közszolgáltatási szerződést, az annak alapján elfogadott  
         üzleti terv dokumentumait, a Közszolgáltató évenkénti írásbeli javaslatát  
        és üzleti zárójelentését, valamint az esetleges túlkompenzációs memorandumot legalább 
        10 éven keresztül megőrizni. 
 

3.11. A Közszolgáltató olyan számviteli-könyvviteli rendszert köteles kialakítani és 
         alkalmazni, amely alapján - dokumentációjában, nyilvántartásának tényeiben és adójogi 
         értelemben egyaránt -  elkülöníthető a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási 
         tevékenység és az egyéb gazdasági tevékenység.  
 

3.12. A Közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási és ügyfélszolgálati  
         rendszert működtet, ahol panaszokat, bejelentéseket, észrevételeket lehet tenni. A 
         fogyasztói kifogásokra, észrevételekre a Közszolgáltató azok kivizsgálását követően 15  
         napon belül válaszol. 
 

3.13.Közszolgáltatónak tevékenysége során mindig szem előtt kell tartania az Alapító  
        Okiratában foglaltakat és ennek betartásával kell végeznie feladatait. Ez vonatkozik arra  
         az esetre is, ha alvállalkozót vesz igénybe, mely esetben úgy felel, mintha maga járt  
         volna el. Amennyiben Megrendelő a Közszolgáltató által választott alvállalkozó ellen 
         kifogással él, Közszolgáltatónak más alvállalkozót kell biztosítania vagy saját magának 
         kell teljesítenie az adott feladatot. 
 

3.14. Közszolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a – jelen szerződés tárgyát képező szerződésszerű – teljesítés 
eredményességét vagy bármely határidő betartását veszélyezteti vagy gátolja. Az 
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értesítés elmulasztásából eredő mindennemű kárért a Közszolgáltató felelősséggel 
tartozik. 

 

3.15. Közszolgáltató a feladatellátás körében köteles együttműködni a Megrendelő 
érdekkörében eljáró könyvvizsgálóval, a belső ellenőrrel, a pénzügyi, jogi és 
közbeszerzési feladatokat ellátó megbízottakkal. 

 

3.16. Közszolgáltatót a tevékenysége során terhelik az iratkezelésre (iktatás, irattározás, 
iratmegőrzés, iratbiztonság, adatbiztonság stb.) vonatkozó kötelezettségek, továbbá a 
tevékenysége során tudomására jutott adatok tekintetében a titoktartásra vonatkozó 
jogszabályi követelmények betartása. Ezen kötelezettség érdekében Közszolgáltató 
Iratkezelési Szabályzatot köteles készíteni és azt működése során köteles betartani. 

 

3.17. Közszolgáltató egyéb vállalkozási, szolgáltatási feladatokat harmadik személyek felé 
kizárólag akként vállalhat, hogy a jelen szerződésben rögzített közszolgáltatási 
feladatainak ellátását az nem veszélyezteti, valamint ezen vállalkozói tevékenység 
ellátása körében kiadásait és költségviselését úgy és akként köteles tervezni, hogy az a 
vállalkozói jogviszony alapját képező bevételből teljes egészében és teljes körben 
finanszírozható legyen. Az önkormányzat költségvetési szervei által Közszolgáltatótól 
megrendelt munkák tekintetében e Szerződésben foglaltakat – megfelelő eltérésekkel – 
szintén alkalmazni kell azzal, hogy ez esetben Megrendelő és kötelezettségvállaló a 
költségvetési szerv vezetője. 

 
  

4. A közszolgáltatás díja, mint a közszolgáltatói szolgáltatás ellentételezése  
 

 

4.1.   A Közszolgáltatónak kifizetendő közszolgáltatási díj éves keretösszegét Ercsi Város 
        Önkormányzat költségvetése tartalmazza az alábbiak szerint: 
 

4.2 A Megrendelő a Közszolgáltató által ellátandó - 1.1. pontban meghatározott - 
feladatokat költségvetési rendeletében rendeli el, és támogatási forrást is abban biztosít 
hozzá. A támogatás meghatározásának alapja a Közszolgáltató előző évi igazolhatóan 
felhasznált kiadásai, jelen szerződés 3.4. d.) pontjában rögzítetteknek megfelelő 
tartalommal. A Közszolgáltató köteles a támogatással érintett feladatairól elkülönített 
nyilvántartást vezetni, a felhasználásról évente részletes, dokumentált tájékoztatást adni, 
és a támogatási összeggel elszámolni, a fel nem használt részt visszafizetni a 
Megrendelőnek. Többletfelhasználás esetén utólagos finanszírozásra nem tarthat igényt. 
A támogatás összegét Felek minden év február 15-ig határozzák meg a Közszolgáltató 
előzetes üzleti terve alapján. Az előzetes üzleti tervet a Megrendelő felhívása alapján a 
Közszolgáltatónak megelőző év november hónapjában el kell készítenie. A támogatás 
havi részletekben kerül kifizetésre a Közszolgáltató által elkészített, s a Megrendelő 
által elfogadott ütemezésnek megfelelően. Az év első két hónapjában az előző évi 
támogatás 1/12 – 1/12 része kerül havonta tárgyhó 01 napjáig kiutalásra. 

         A támogatandó feladatokon túl a Megrendelő jogosult a Közszolgáltatótól minden olyan  
         szolgáltatást (közfeladat-ellátást, közszolgáltatást) megvásárolni - az általános szabályok  
         szerint -, amelyek az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft., mint közszolgáltatást végző 
         Alapító Okiratában szerepelnek, és amelyekkel e körben Ercsi Város Önkormányzat, 
          mint Megrendelő megbízza. 
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4.3. A Közszolgáltató köteles végleges üzleti tervét (aktualizált üzleti terv) a tárgyévet 
megelőző év mérlegbeszámolójával egyidejűleg legkésőbb minden év április 15-ig az 
Önkormányzat elé terjeszteni. 

                                                                      
4.4 Amennyiben a Közszolgáltató neki felróható okból elmulasztja a Szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek teljesítését a Szerződésben vállalt határidőn belül, úgy Megrendelő 
minden egyes alkalommal – legfeljebb az annak alapját képező tárgyérték 10%-át 
kitevő, illetve meg nem határozható tárgyérték esetén nettó 200.000 Ft. – késedelmi 
kötbérre jogosult. A késedelmi kötbérigény érvényesítése Megrendelő kárigényét nem 
zárja ki. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt 
teljesítési határidőt követő minden késedelmes nap után bruttó 5.000 Ft, azaz ötezer 
forint. 

 

4.5 Amennyiben a Szerződés megszűntetésére a Szerződés lejártát megelőzően kerül sor a 
Közszolgáltató hibájából, annak súlyos kötelezettségszegése miatti okból, úgy a 
Közszolgáltató köteles legfeljebb az annak alapját képező tárgyérték 10%-át kitevő, 
illetve meg nem határozható tárgyérték esetén nettó 200.000 Ft. – meghiúsulási kötbért 
fizetni a megszűnés napjának esedékességével. 

 

4.6.  Felek megállapodnak abban, hogy Közszolgáltató a megrendelésben vagy vállalkozási 
szerződésben meghatározott díj 3 %-ának megfelelő összeget köteles hibás teljesítési 
kötbérként a Megrendelőnek megfizetni, amennyiben a hibás teljesítés jogszabályi 
feltételei fennállnak. 

 

4.7.  Kiemelt összegzés a közszolgáltatási támogatásról (kompenzáció): 
 

         A Közszolgáltatónak, jelen közszolgáltatási szerződés alapján teljesítendő költségalapú 
támogatás kumulált éves összegét – mely havi ütemezésben kerül kifizetésre -  Ercsi 
Város Önkormányzat költségvetése tartalmazza. Ezen támogatás a Közszolgáltató 
közfeladat ellátására alappal, a Megrendelő önkormányzat részéről államháztartáson 
kívüli pénzeszköz-átadásnak, míg a Közszolgáltató részéről egyéb bevételnek minősül.   

     
         Megrendelő - a Közszolgáltató jelen szerződés alapján végzett tevékenysége során 

felmerült költségeit illetően - Közszolgáltató részére, működőképességének fenntartása 
érdekében támogatást biztosít. 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a kompenzáció (támogatás) léptékének költségvetési 
meghatározása és számítása a Közszolgáltató által végzett tevékenység megelőző 
gazdasági évének költségadatai és bevétel-adatai alapján került meghatározásra, úgy és 
akként, hogy annak léptéke nem haladja meg a szolgáltatás nyújtása során tervezett 
(azaz a megelőző gazdasági évben aktualizált) nettó költség ésszerű (adott ágazatra 
jellemző) nyereséggel kiegészített volumenét. 
   

         Szerződő felek kiemelten rögzítik, miszerint a kompenzáció (támogatás) mértékére 
vonatkozó számítás alapelveit akként határozták meg, miszerint a közszolgáltatásból 
származó bevétellel szemben elszámolásra kerülnek a közvetett és közvetlen költségek 
és az adott ágazatra jellemző nyereség, melynek alapján a fennmaradó bevétellel nem 
fedezett rész felel meg a kompenzáció összegének.   
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         Egyebekben a támogatás igénybevételével kapcsolatos közszolgáltatói kötelezettségeket 
illetően (üzleti terv, beszámoló, határidők stb.) jelen szerződés rendelkezései 
alkalmazandóak. 

 
 

5. A közszolgáltatási szerződés időtartama 
 

Szerződést a Felek 2017. július 1-től 2020. január 31-ig terjedő időszakra kötik. 
 

 

6. Vegyes rendelkezések 
 

6.1 Szerződés megszűnik: 
 

a) a határozott időtartam lejártával, 
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 
d) rendes felmondással, 
e) rendkívüli felmondással. 

 

6.2. Felek a Szerződést a másik Féllel közölt egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül, 90 
nap felmondási idővel – rendes felmondással – bármikor felmondhatják. Felek rendes 
felmondás esetén is egymással elszámolni kötelesek. 

                                                   
6.3. Megrendelő a Szerződést rendkívüli felmondási okból kizárólag akkor mondhatja fel 

írásban, ha 
  
        a.) Közszolgáltató – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó  
             jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét  
             bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, 
 

         b) a Közszolgáltató a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan 
súlyosan megsértette. 

 

6.4. A Közszolgáltató a Szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megrendelő a Szerződésben 
meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató általi felszólítás ellenére – súlyosan 
megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás 
teljesítését. 
A Szerződés rendkívüli okokból történő felmondási ideje 30 nap. 

 

6.5. Eljárás a Szerződés megszűnése esetén: 
 

6.5.1 Amennyiben bármelyik Fél szerződésszegést észlel, illetve állít, azt 10 napon belül 
köteles a másik Félnek írásban jelezni, aki annak kézhezvételétől számított 10 
napon belül köteles a szerződésszegést elhárítani, illetve álláspontját írásban a 
másik Féllel közölni. 

 

6.5.2 Ha a Szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a Szerződés tartalmi 
elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő Fél lényeges és jogos 
érdekét sérti, a Felek egybehangzó akarattal a Szerződést módosíthatják. 
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6.5.3 Közszolgáltató a Szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően a 
Szerződést felmondhatja, ha a Szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a 
Szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a 
közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit 
jelentős mértékben sérti. 

 

6.6.  Felek a Szerződésből eredő vitás kérdéseket egyeztetni kötelesek, az egyeztetés 
eredménytelensége esetén fordulnak csak a jogvita szerin illetékes bírósághoz. 

 

6.7. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 
vonatkozó – jelen Szerződésben taxatíve fel nem sorolt – jogszabályi rendelkezések az 
irányadóak. 

 
 
 

A jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megértés 
után helybenhagyólag, cégszerűen írták alá. 
 
 
 
 

Ercsi, 2017. június  

 

 

 

 

 

 

              Ercsi Város Önkormányzat 
Megrendelő 

 

 

 

 

 

 

 

         Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
Közszolgáltató 

 

 

 

 
  

 

 

  
 

  
 

 

 

  
 

 

  
 

 


