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Fcntiekre tckintettel a jelen szerz5d6s megkot6s6nek torv6nyi felt6tclei fennillnak

t.

Szerz6d6s szerinti kdzszolgiltatisi tev€kenysdg megnevez6se

1. A kozszolgiJtarisi tev6kenys69 kitcrjed:

- az ingatlaahasznil6 6ltal a kiizszolgihat6 szillit6eszkiiz6hez rendszeresitett gyljt6eddnyben az ingatlanon

gyijiott vegcs hullad6k <isszegyijt6s6rc 6s e hullad6k hullad6kkezd6 tdtesitmenybe tcirt6n5 elszillitisira,
- az ingatlanon hcpz6d6 zoldhullad6k osszegidjt6s6re 6s elszillitisira
- az ingatlanon elkiilonitettcn gyuirott papir- 6s m6anyag- 6s f6m csomagolisi hullad6k osszcA'riit6s&e 6s e

hullad6k hullad6klczet6 l6tesitm6nybe tort6n5 elszillitisira,
- az ingatlanon k6pz6d6 6s a lomtalanitis kor6be tattoz6 lomhullad6k dsszegyijt6s6re 6s e hullad6k

hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe tijrt6o6 elszillitis6ra,
- a kcizszolglltat6 6ltal iizemeltetett hulladdkgyiit6 udvarban, hullad6kgiriyt5 ponton ftullad6kglijt5

sziget) gyujtiitt hullad6k <isszegpijt6s€re 6s e hullad6k hullad6kl<ezel6 16tesitm6nybe tort6n6 elszillitisira,
- hullad6kgyujt6 szigetck, N{oh{csi Hullad€k}rezcl6 Kozpont (hulad6kg}.ujt6 udvar, 6trak6illomis 6s

komposztil6telep) iizemeltet6s6re.

l/A. A Kozszolgaltat' a hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltarissal kapcsolatos felad.tait a ielen
kcizszolgiltatisi szerz6d6sben, valamint a mjndenkor hat6lyos loSzabi.lyokban, az orsz{gos

Hu[ad6kgaz dilkodisi Tcrvben 6s a relepdl6si <inkorminyzat rendelet6ben meghat^rozotr

el6irisoknak megfelcl6en v6gzi. Ennek kcrct,lben:

- biztositja a jelen szerz6d6s szcrinti hullad6kgazdalkodisi krizszolgikat{s folyamatos 6s tclics kcir6

ellitisit,
- gondoskodik a hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatis logszabilyok szerint meghatirozott lcndszer'

i6drr., 6, gyakonsig 
"szcrinti teliesit6s6r5l, ide6rwe a lomta.lanitis 6s az elkiil<initett *,riit6s

teljesitisdt is;

- bltositja a kcimyezew6delmi hat6sig iltal megharirozott min6sit6si osztily szcrinti kcivctelm6nyek es a

min matos megl6t6t;

- a hu si kozszolfrltatis teljesit6s6hez gri es min6s6gu iim6' g6p'

cszk biztositia, iovibbi a sziiks6ges 6gri szakcmber aikalrnaz;.

--- ieg", a kozszolgiltatis folyamatos, bizto szriks6ges feileszt6seket es

karbantartisokat;
iliryi. ".rri illet6leg fizemelteteti, fenntartja a hulladdkgazdilkodisi kozszolglltatis kor6be tartozo

h;[ad6k kezel6s6re meghatitozott l6tesitm€nyeket; 
rendszereket 6s a

tcljesit a hat6sigok
. ( a Tov6bbiakban:

Koordinil6 szerv) r6sz6re;

- a i.,uad6kgazdil(odisi kozszolgiltatist ig6n1'bevev6k szimira kdnnyen hozzif6rhct6 iigl f6lszolgilatot

as rdidkoztatisi rendszcrt mikodtet;
-;#lir;l;; 6s k<jzz6tcszi a kirzszolgiltatist ig6nybevcv5k ittati krfog6sok 6s 6szrev6telek clint6z6si

rcndclkezik;
ingatlanrulajdonos leglibb 2 kiiLlonbciz6 irm6rt6ki

;
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- zsikot biz.tosit M ingadanhaszoiJ6 r6sz&e a tiibblethulladik, 6s a zcildhullad6k elhelyez6se c6ljira;
- a 70^110-120-?4o literes ed6nlzetekben valamint 1100 l.itcres, 3-5-7 m3-es kont6nerd<ben gyiitott

hiztanisi 6s a bAztznAsthoz hasool6 hullad6kot be$ ijti csatidi hizas ingatlanok eset6ben hetenre egy
alkalommal az bnkorm nyzat Kepvisel6-tcsnilet6nek a koztisztasigr6l, valamint a hullad6kgazdilkodisi
kiizszolgiltaris ellitisinak rendj&61 sz6l6 mindenkor hatilyos rendelete szerint;
- efuEgi a telepiil6sen kihelyezett hullad6kgnilt6 szigeten tal6lhat6 1,5 m3-es firtartalmri eddnyzetek
iirit6s6t, e g}rijt5helyeket iizemelteteti 6s gondoskodik a beg'rijt<itt hullad6k clszillitisir6l 6s

vilogataris6r6l a Biomark 2000 Kft. telephelydn;
- az elkiil<jnitetten gyrijtend6 hulladdk gfjt6s6re 6s elszillitisira a csalidi hizas ingatlanhaszndl6k
szinin 120literes, s6rga ilJewe k6k szinf ed6nyzetet biztosit,

- hdzhoz men5 glTiit6s ketet6ben begfjtr az ingadanhaszni.l6 iltal elkilonitetten gnijtott papir-, mrianyag-
6s fdm csomagolisi hullad6kot csalidi hizas 6vezetben k6tbetente eg1' alkalommal azzal, hogy a
krizszolgiltat6 az ririt6sek gya-kodsigit ig6ny szerint n<ivelheti.,

- a hiztartisokban keletkezett z<ildhullad6k dijmentes itvdtele a Mohicsi Hullad€kkezel6 Kozpont
komposzriki telcp6n; illetve az errc rcndszetesitett leboml6 zs6kokban kihelyezett zoldhulladek hizhoz
mcn5 jirat kcretdben tii!t6n6 begyuit6se 6vente l0 alkalommal,

- ha a ktiztcriilctcn elhagy-ott, illerve ellen6rizeden k<irnknenyek koztift elhelyezctr hullad6k idedrtve a

telcpiildstiszras6gi feladatok kor6be tartoz6 hu.llad6kot is - koribbi bitokosa vagy tulajdonosa a hutlad6k
elszalltAsara vonatkoz6 k6tclezettsdg6nek nem tcsz eleget, a hullad6k elszillitisir6l az Onkorminyzar a

I(<izszolgiltat6val kotcitt kr.ilon szcrz6d6s riqin gondoskodik;
- a Kozszolgilrat6 koteles a kozszolg.iltatisr a vonatkoz6 jogszabilyoknak, az O*zigos

Hullad6kgazdilkoddsi K<izszolgiltat6si l-ervnek ( a tovibbiakban: OHKT) mcgfelel6en, rendszeresen,
biztonsigosan a szakmai szabilyok 6s kovetelminyek szetint r'6gezni, a szolgirhatAs t akad6lyoz6
konilrndnyekre, kirokra az Onkorm{nyzar figvelm6t felhivni;

- a Kozszolgikat6 fcladata tdiesitdsc sorin k<iteles a gliit6s hely6t a lehull6 hullad6kt6l mcgtisztitani, a

tertilctet tisztin hitrahagyni;

- a Krizszolgiltat6 k6teles az drala elvirhat6 gondossiggal az ed6nycket kezelni. Az iirit6s sorin
kelctkczctt, az iiritEst vdgz6 szcm6lynck felr6hat6 kitokcrt a Kozszolgiltat6 anyagi fclcl6ss6ggel tartozil.
Nem megalapozott kdrt6rit6si ig6n.v eset6n az cd6nybcn keletkezett kirokag valamint az esetleges
szak6rt6i kolts6gct az ed6ny haszniJ6ja viseli;

- A tat6 iltal okozott kirt s Kozszolglltar6 r6;r6smentesen kotelcs kijavitani,v h a. a..katokoz6s neki vagy az 6rdek}<ir6ben eljir6 szem6ll.eknek felr6hat6o zolgiJtat6 koteles a iavitisi munka id6tanamira helyenesit6 glniit6ed6nvr
biztositani;

- a Krizszolgiltat6 kotelcs a hulladdkgnijt5 edcnyek iirit6s6t munkanapon reggel hat 6s este h6r 6ra kozott
eh'6gezni;

- a Kozszolgiltat6 k5teles a helyben szokisos m6don tij6koztatni a lakossigot az ririt6s napjir6l;

- a orr szillit6 eszkciz6n 6sa bos, lomtalanitis k<i rd

i 
. . 1T:rytrt 

onkorm,nyzat u'l'nrrrouu 
nr.rajdonosinar kiilcil

dijazist ncm szimithat fcl. A lomtalaniris id5ponrjit az onkormiiyzaual egyeztewe

1!rniri^. iJS,. aki a helyben szokisos mridon t6j ossigot. t_omnak t.kiiih.td ,
hiztartisokb6l szirrnaz6, nern tendszerescn beglijtotr, a k<izszolg6Jtads ker-et6bcn reodszeresirett tirol6
ed6nvzet m6rcteit meghalado ncm vesz6llcs hullad6k pl. briior is ePrr-'6b hasznilati titw. Nem
helvezhet5 ki a lomtalanitis alkalmival elektronikai hulladtk, hirtr3g6p, 6p-it6si tormel6h keniiulladdk
valamint vesz6lyes hullad6k, 6pit6si-boot6si hullad6k, rillati tetem, zrildhullad6k.
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1.2. Mentesfil a Kcizszolgftat6 kotelezerts6geit6l vis major esct6n, tovibbi ha az Onkorminyzat nem

biztosit ez ingatlanok megkrizelit6s6hez olyan riwiszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6S, illetve egy6b

okb6l jfuhatatlan a ki5zft/, amely a K<izszolgiltat6 gepjirmiveinek balesetmentes kcideked€s6t

bztositja. Ez esetbcn a Kiizszolgilmt6 az akadily elhdrulisit ktivet6 legkozelebbi szillitisi napon k<jtdes

szolgiltatni, mely alkalommal kriteles az el6z5 elmaradt szillitisi napokon felhalmoz6dott mennyis6g6

telepiilEsi szi.lird hullad6k elszillitis6ra is

1.3. Krizszolgiltat6 a Szcrz6d6s szerinti feladatainak t6szben saiit cszkozeivel, bcrendez6seivel 6s

l6re sitmdnycivcl, r6szbcn a D6l-Balaton €s a Si6 Volgl'e Telepiil6si Szilird fluJlad6kgazdilkodisi

Program ketet6ben beszerzclt,6s a K<izszolgiltzt6 t6sz6re itadott eszkozokkel, bcrcndez6sekkel, illervc

l6tesitm6nyek haszni.latival tesz eleget.

1.4.Kozszolg.Iltat6 tev6kenys6ge krterjed a hullad6kgazdilkodisi kcizszolgiltatis kor6bc tartoz6 hullad6kok

elkiilonitctten g1'tl itotr r6szdre is.

1.5. Felek togzitik, hogy a Kozszolgiltat6 ter'6kenys6ge a Ht. 6s mis vonatkoz6 jogszabilyok rendelkez6sei

szerinr hullad6kgazdilkodisi kozszolg tatisnak min6sril amely,nek ig5nybcv6tele a kozsz<.rlg6Jtat{si

terrileten az ingada thtszoll6k szlmisa - a rciw6ny ercj6n6l fogva - koteleztl.

Szerz6d€s szerinti kiizszolgiltatisi ter0let

A krizszolgihato a hullad6kgazdilkod{si kri,zszolgiJtatist B6r krizs69 tclies kozigazgatisi tcriilct6n litja el.

.'.

A Szerz6d6s szerinti k6zszolgdltatds iddtartama

A Kozszolgi.ltat6 a k6zszolgiltatis ellfititr,irt 2016. irilius 1. napiit6l ?-017. 6v ifnius h6 30' napi4ig

kotelcs ellitni.

4.

A hullad6kgazdilkodAsi kiizszolg{ltatls min6s6gi ism6rvei

4.1. A Szerz6d6s szcrintr Sul.lad6kgazdilkodisi kozszolgiltatis min5s€gr ismdn'eit a hul.lad6kgazdilkodisi

ktizszolg,ltarisi tev6kenys6g min5sit6ser6l sz6l6 2013. &i cxxv. ton'iny 1. mell6klet6beo

meghatirozott, a min6sitisi isztdtl' megszerzisr6hez sz0ks6ges kiivetelmdnyek alapiin hatirozzik mcg a

Szerz6d6 Fclck.

4.2. A Szerz6d6.s szerinti hulladEkgazdilkodisi rer'€kenys6g vtgzis€hez sziiks€gcs, a kiimyezew6delmi

hat6sig iltal meghatitozott min5sit6si osztily: C/I'
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4.3 A Kozszolgilrzro a k6zszolgi)tatis id5tartama alatt kotcles a hullad6kgazdilkod,si k<izszolg6ltatishoz
a Ht.-ben 6s mis kapcsol6d6 jogszabilyokban el6in szakmar is szem6lyi felt6teleket biztositari.

4.4. A hulladdkgazdilkodisi kcizszolgiltatis kiir6be tarroz6 huJ.lad6k kezel6se, i-llewe irtalmatlanit{sa a
Cik6i Hrrllnd6kkezcl6 Kozpont teriilet6n tort6nik.

4.5- Ki)zszolgiitat6 saiit kolts6g6re k<iteles a hul.lad6lgazdilkodisi kozszolgiltat6shoz kapcsol6d5, a Ht. 6s
v6grehajtisi rendelete szetinti kiirnyczetv6delmi biztositist komi, bele6nve az tizemeltet6shez sziiksigcs
gipjirmrivch [elcl6ss6g biztosit{sit is.

(

A hullad6kgazdrilkodisi k6zszolgiltat4s elldt4sival kapcsolatos iogok €e kdtelezetts6gek

arra, hog.jogaikat 6s kotclczens6geiket a harilyos jogszabilyok
tcliesirilq figyelembe vive a hullad6kgazdrilLodis orszigos 6s

s 6rdekeit.

5. 1. Az Onkorminlzat kotelezetts6gei kiilonosen:

a) e ki5zszolgiltat6s hatdkony 6s folyamatos ellitisihoz a K<izszolgihat6 szimira sziiks6ges
informici6k szolglJ tatisa;

b) a kozszolgiltatis kdr6be ncm tartoz5 hullad6kgazdilkodisi tevekenysdgek kozszolgdltarLssal t<irt6n6
osszehangolisinaJ< el6segitese;

c ) a kr5zszolgiltat{snak a kcizszolgiltatrisi reriiJeten v6gzctr mis kcizszolg6ltarisokkal 
'alorisszehangolisi.nak el6segit€set;

d) a telepulisi g6nyek kiel6gitis6re alkalmas hulladik g1.ujt€s6r e, szi itisitt4 keze.l6s6re szolgil6 hclyek
ds l6tcsitm6nyek meghatirozisa;

c') a Kcizszolgittat6 krzir6lagos.. kiizszolgiJtar6si jog6nak biztositisa az rjnkorrninyzati tirsulisirulajdonban l6v6 hu.llad6kgazdilkodisi l6tesitminyek ionatkozisiban ----'---'*"r&-e q

f.) az illami huljad
az adatl<ezel.s tr szcrvczet kijelcil6s&61, feladatk<ir6r6l,

6e/zot6.(r\.31 Iff:::::;\.i,'.Y::cs 
szabiJvair5r sz5r6

A Szerz5d6 Felek megillapitiik, hog1 a IIt. 35.
(Jnkormenvzar onilki hat6sk<ire. Emiart
hullad6kgazdilhodisi kozszolgdltatisi
vagy' a mentessdg clszimolisa (mcgt
Yagyonkezel5 Zxr. (a tovibbiakban: K

Az NHI(V Nemzeti Hu,ad6kgazdilkodisi Koordhil6 is vagyonkezel6 Zrt. ( a tovibbiakban:Koordinil6 szcw) a huuad6kgazd,kodisi kozszorg'irtatisi szez6d6s egfelel6s6g6t vizsgflia.

hog) mcgfelel-e rz Otszi.gos
taknak
rende ben a k<izszolg.iltato a FIt._

igv a?, dnkorminyzat c
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hatind6t ktivet6 30 napon beh.il a hullad6kgazdilko disi kozszolgiltztitsi szerz5d6st t h6napos hat6rid6vel

fdmondja. A telcpi.il6si <inkorminyzat c kotclezettsEg6t a meg,ei korminyhivatal tiin6ny'ess6gi fcliigyeleti

eljiris keret6ben vizsg6lja.

5.2. A Kozszolgitltat6 - a feladatait 6s kcitelezetts6geit taxrimaz6 a ielen Szerz6d6s 1/A. pong{ban

foglaltakon nrl - kotelczctts6get viJlal:

o az elmilt 6v tapasztalatair6l til6koztatist ad a K6Pvisel6testiilernek

o a kozszolgiltatis ig6nyber.6tcl6re kitteles ingadanhasznil6r'al egyedi kciziizemi szerz6d6t k<it,

kezeli rz ilyen tipus6 szcz6d6seket (nJ'ilvAntartis, m6dositis, megsztintct6sc, stb)

. iigyf€lszolgalata ritj6n ellitja a k6zszolg'iltatist ig6n1'bevev6k hullad6kgazdilkodisi
kiizszolgiltatissal kapcsolatos bejelentdseinek int6z6s6t, panaszainak kivizsgilisit, orvoslisi.t,6s a

kcizszolgiltatissal kapcsolatos iltalinos tij6koztatist nyrijt.

Az tigy f6lszolgiJa t f6bb feladatai:

- kiizszolgiltatist igdnybevcv6k beielent6seinek kezel6se,

- kiizszolgiltarist ig€nybevev6k panaszainak kivizsg'ilisa 6s kezel6se,

- szem6lyes iigy f6lszolg6.la t mrik<idtctdse,

- telefonos iigy f6lszolgila t mrikodtet6se,

- intemetes honlap mrikodtct6se.

5.3. A Kozszolgiltat6 iogosult megtagadni a hullad6k elszifitisir:

a) az nem a K<izszolgiltat6 szillit6cszk<lz6hez rendszeresiteti szabvinyos O{SZ EN 84.0-1,.2073)

gyijt5edinyzetben keriil kihelyez6ste, itadisra;
b) hl'a iullad6k oly m6don kertilt kihelyez6sre, hogv a tfuol6ed&ry mozgatisakor a kisz6r6dis vesz6lve

fenniU (ncm
c) a gyiit5ed6ny k el, 6s cf,niatt az t6ltolt6tt, vagy a gt'jt6edeny nem
' 

zZiharc le,6s a k<imyezet szcnnyez6se, a hullad6k sz6r6disa n6lkiirl nem

lehets6ges,

4 " 
taih?trrru"atk vagy a zcildhullad6k nem a kozszolg6ltar6 iltzl c c6lra rendszeresitett zsikban

fl g),riit6cdinyben a kozszolgiltatis k<it6be nem tartoz6 hullad6k kenilt
'' 

,'[5',.pi,tii tiirmel6k, i]lati tetem, mar6' m6rgez6 vagy robban6 anyag'

y6kony 'agy 
befagyott zsiradek' gpl6kony vagy robban6-anyag) ame\'a

szillitis sor6n a szi.llitiit "egz6 
Jem6\;l 6let6ben, testi eps6g6ben, eg6szsffben, tovibb6 a

iegpt6 iirmfiben .'agi' beteide'is6ben kirt okozhat' vagy a hasznositis' illewe irtalmadanitds

sorin vesz6lyeztetheti a komyezetet,

5.a. A hulladckgazdilkodisi k<izszolgiltatis teljesit6sc torv6nyben' kormiol'rendeletben 6s telcpii'l6si
- 

Onkorrnarryr",Irendeletben meghat;zott esetekben sziincteltethet6 vagy korlitozhat6'

5.5. Ha Kozszolgiltat6 az esed6kes szolgiltatist

mulasztisira vezethct6 vissza (rl' g6pi6rmn

helvcttesit6s&51 gondoskodni, arra enged6llyel

hclyettcsir6s nem megoldhat6.6s ilvcn m6don

Kozszolgilrato halad6ktalanul Ertcsiti az Onkor
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kivet6 legkozelebbi szolgiltatisi napon a szolgiltatis sz6nctcl6se idej6n felglilt hullad6kot is kotcles
elszillita ni.

5.6. Lla a hullad6k nem a szabvinyos, zirt tfuol6ed6nyben, i.[en'e nem az K6zszolgiltat6 i.ltal kiadol,
jelzett zsiliban keriil kihelyez6sre, 6gy Kozszolgiltar6 nem koteles a hullad6k g5nijls6re, elszil)itzsire,
kezel6s6te, kiv&e a szclektiven g.t,rijtott csomagolisi hulladik hizhoz -en6 j5ratprogam keret€ben
tort6n6 bcg}Iiit6sEt.

6.

A hullad6kgazd6lkodisi k6zszolgiltatds 6nanszltoz6sdnak elvei, m6dszetei

6. inzoszirozi.se sorin a I-It. alapelveit kell 6rv6nyesircni,
fizet elveit, tovibbd a kolts69 hatikonl, hullad6kgazdilkodisi
esztEnanszirozis tilalminak elv6t.

6.2. A hullad6kgazdilkodisi kcizszolglltatis finznszfuozAsiban az Onkorminyzat, kcizvctleniil nem vesz
r6szt, a kozszolgiltarist a hulladdkgazdilkodisi szolgiltatisi diib6l kell 6nanszirozni.

6.3 A hulladekgazd6lkodisi kdzszolg{ltatisi dijat a_Maglar l-nergetikar 6s Krizm6-szabilyozisi Hivatal (r
tovibbiakban: Hivatal) javaslarinak figyelembevirelevel a szabilyozis€rt felel6s miniszter rendeletben
illapitja mcg

6. t6j6koztatist 6s adatot megad, amcly a Hivatal
atos dijel6k6szit5 6s dii felngleleti tev6kcnys6g€hez
Iolt tartalommal, formiban 6s hatirid6n behil tesz
nek.

(r.5. A krizszolgiltads diiit az NJIKV Nemzeri Hulla
tovibbiakban: Koordin{lti szerv) szerv szedi b
Krizszolg{ltatisi szerz5d6sbcn rogziretr fclada
megillapir6si6rt feld5s miniszter dltal meghatdroz

6.6 4 k6zszolgiltat'ls keret6bcn kcletkez6 kintl6v6s6geket a Koordin 6 szerv kezeli.

6.7. 2016. jrilius 1. napjit6l a kcjzvet.lcn
koltsige megt6rit€sre kertil,
a Kcizlol6'iitar6 ,,,^1"-.nr1, .'O* 

no$

itad . 2016. jilius 1. napjrit6l 6sb6l ered6 bevdtel a Koodinil6 szen er illeti meg.

(r.8. A Koordrnil6 szcrv a hulJad6kgazdilkodisi k<izszolgiltatisi szerz5d6s a hullad6kr6l sz6l6 2Olz. 6tt
CIX)O(V. t6*iny t)2/8. t (2) bekczd6s szerinu mcgfelil6s6gdt r.izsgiJja

7.
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Az Alltmi hullad6tcgazdrilkoddsi k6zfeladat ell{tfisi,r l6trehozott szcrvezet kiie161666t6l,

felzd2l&iittt6l, tz adatkezcl6s m6diir6l valamint az adatszolg6ltatlsi kiitelezetts€gek 16szletes

szabityainit sz6l6 69 /2076. (III.31.) Korm. rendelet 4.$ (1) - (3) 6s 11-12$-lban foglalr felt6tclek

7.1. A Koordinil6 szerv a kozszolgilutisi dijakra vonatkoz6 szlmllkat az illami hullad6kgazdilkodisi

kozfcladat etlirjsira l6trchozott szervezet kijelol6s6r6l feladatkot€r6l az adatkezel's m6djdr6l, valarnint

u adzrszolgftatisi koteJezcnsegek r6szletes szab6.lyair6l sz6l6 69/2016. 0II.31.) Kotm. rendelet

K6zszolg6ftit6 adatszolgiltat6sira vonatkoz6 rcndelkez6sei (20.$ (1) bekezd6s) szerinti adatszolgiltatis

alapjin illitja ki.

7.2. A Kozszolgiltat6 hiilyos vagy k6scdelmcs adatszolgiltatisa csct6n a Kootdinil6 szerv a nem

megfelel6 adatszolgiltatissal 6rinrett ingadanhaszn6l5 tekintct6ben a Koordinil6 szerv iJtal legur6bb

kisz6mlizott kozszolg6lratisi dijr6l illit ki szimlit. A:z ezzel osszeftiggdsben keletkcz6 dijkotrekci6
eser6n minde, helytillisr kotelezetts6g a kcizszolgiltat6t terheli. lV igy keletkez6 kozszolgiltatisi
dijkriLlonbozet pozitiv m6rlcg€t a Koordinil6 szerv a Kozszolg;ltat6nak Frzetend6 eseddkcs szolgiltatisi
dijba beszimiga.

7.3. A Kozsz.olgtltat6 hiinyos vagy helytelen adatszolgiltatisib6l cred6, a Koordinil6 szcn' {ltal nem

megfelel6 adattartalommal kiillirott szinllikl<al kapcsolatos valamennvi k<ivetkezmdny6rt a

Kdzszolgiltat6t terheli felel6ssig.

7.4. A Koordini.l6 szert, a 69/?016. (IIL 31.) Korm. rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerhd adatszolg{ltatisb6l

kiindulva megillapiga azon ingatlanok k6r6r, amclyre nincs kozszolgiltatisi dijfuctes meghati.rozva az

adatszolgiltatisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogr az tngatlannal <isszefiigg6sben teliesit6s tdrtint. A

Koordinlil6 szerv e koiben jogosulr ingyenesen adatot k6mi az illet6kes hat6sigt6l a 69/2016. (I1.31.)
Korm. rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiltatisb6l hi{nyz6 ingadanok 6s szr.iks6ges adataik

megillapitisa 6rdck6ben

7.5. Az el5z6 bekezdEs alapjin rogzitett ingadanok adatait a Koordinil6 szerv megktildi a

ak, 6s Felhivja a Kcizszolgiltat6t, hogy a megkiildott ingarlanokon v6gzert

megfelel5en korrig,lja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti

legk6s6bb az 6nesit6s k6zhezv6tel6t kiivet6 8 napon beliil'

j.6. Az el5z6 bekezd6s szerinti korrekci6t kijvet6cn - a kozszolgiJtat6 elt6r6 adatszolgiltatisa hiinyiban -

a Koordinil6 szerv a kozszolgiltatisi diiat az ingadantulajdonosnak sziml'izza ki'

7.7. A Koord.inil6 szerv a krsz6mlizon 6s az ingatlanhasznil6 tltal hatirid6n beliil ki nem fzetett

kdzszolgiltatisi d behajrisa 6rdek6ben int6zkedik.

8.

AkdzszoB tt^t6 iltal eMthat6 cgytiH"jilffTrTrzrdsdrc irAnYul6 tev6kenvs6gek 6s azok

g.1. .6 Kdzszolgiltat6 a Szerz6d6s szerinti hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatison kfuiil egy6b

lkodis sba v6telhez kotort hullad6kgazdilkodisi

- a ter'6kenyseg6r6l 6s a hullad6kgazdilkodisi

s v6g- dcletben meghat6rozott hullad6k kezel6s6nek

kiv6tel6vel - ncm v6gezher.
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S.2 Kizszolgiltat6 cgy6b villalkoz{si tevtkenys6g folytatAsAra anoyiban jogosult, amennyiben ez nem
vesz€l),,ezteti a Szcrz6d6s szerinti hulladdkgazdilkodisi ter,6kenys6g folyamatos 6s reljes kciri ellitisit.

8.3. A kercsztFroenszirozAs tilalmdnak Ht. szcrinti elv6b6l kcivetkez6en a Kozszolgiltat6
hullad6kgazdrLlkod isi k6zszolgihatis diiinak r6sz6t k6pez<5 6sszeri nyeres6g nem tartalmazharja a
hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatison kiviil es5 eg'6b gazdasigj re'ekenys6gei kolts6gcinelq
riforditisainak fcdczet6t

9.

A KdzszolgLltat6 p6nzrlgfl, gazd.as{gi, miiszaki 6s sza}mai tev6kenys6gdnelg k6lts6g
hat6kony gazdilkoddsAnak ellen6rizhet6s6g€t, dtlithat6s,ig4r biztoslt6 el6lrisok

9-1.-r\ KozszolgiJtat6 kot€les gazdilkodis6t 691 mepzewezni, hog' a Szerz6d6ssel villalt krizszolgiltatis
folyamatosan 6s marad6ktalanul biztositott 6s finanszirozhat6 legycn.

t6 ktitele k6r6s6re, az lltala v6gzett hullad6kgazdi.lkodisi
al 6s a ga olaros informici5kat, adatokar, a szi.mviteli 6s egy€b
nrartisaival Onkormanyzamak irisban megadni.

9.2. A Kozszolgilrat6 kdtcl r6sz&e, hog1. Onkorminlzat k<izyetleniil, vag1.
arra kijcl<ilt, szakmailag 6rizhesse Kozszolgiltat6 adatszolg6ltatisinak
hitcless6g6t 6s aSzerz6dts sit6s6t.

9 3. Kcizszolgiltat6 kriteles kdzlemfikodni abban, bogl' Onkormirrzat, r'agv k6pvisel5jc az ellen6rz6s
fcladatait elv6gezhesse, 6s ahhoz mindcn dokumennrmot rendelkez6sre boci6t. rtz elcn6rz6s nem jirhat
Ktizszolgiltat6 tev6kenvs6g6nek indokoladan vagy ism€tl6d6 mcgzavaris6val.

10.

Alvillalkoz6k, a telieslt6sben ktizremilk6d6k ig6nybev6tele

10.1. Szcrz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy a Szerz6d6sbcn rdszlctezett k<izszolgiltatis ellitisihoz
Krizszolgiltat6 iogosult alv6llalkoz6k, illetvc egy6b kcizremfikod6k (ellesitesi seg6dekfig6nybcv6tel6rc.

10.2. A Kcizszolgilrat5 Atal bevonr alvillalkoz6k teljesit6s6&t I(<izszolgiltat6 rig, felel, mintha sai6t maga
teljesitett volna.

11.

Szerz6d6s m6dositi6ival kapcsolatos rendelke26sek

A Szerz6d6 F'elek a szerz6d6sr krzir6lag egyez5 akarattal, irisban m6dosithatjik a jogszabilyok
rendelkcz6scinck a megtartisrval.

72.

A Szerz6d6s megszfin6se

12.1. A Szerz6d€s megszinik:
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a) a Szerz6d6s szerinti id6tartam elteltevel,

b) a Kozszolgiltat6 iogut6d n6lkiili megszfin6s6r'el,

c) fdmondissal,
d) a Fdek kozos megegrez6swcl

12.2. Az btkotminyzat a Szcrz6d1st a Ptk.-ban meghatfrozott felmond{si okokon tilmen6en akl<or

mondhatia fcl, ha a Kozszolgi.ltat6:
a) a hulladdkgazdilkodisi kozszolgiltatis ellitisa sorin a komyezet r,6delrntre vonatkoz6
jogszabilyok vagy a 16 'tonetkoz6 hat5sigi drint6s cl6irisait sti\'osan megs6nette, 6s cnnek t6ny6t a

bir6sig vagr a hat6sig ioger6sen megillapitotta,

b) a Szerz5d6sben megillapitott kotdczetts€g€t ncki felr6hat6 m6don srilyosan megs6rtctte,
,tW
c) nem rendclkezik 6w6nyes min6sit6 okiranal;

d) a Ht.-ben mcghatirozott hatirid6re ncm tendelkeziJ< megfeld6sdgi v6lemdnnyel.

12.3. A K<izszolgihat6 a Ptk.-ban meghatirozottakon tulmen6cn a hullad6kgazdrilkodisi k<izszolgilrat6si

szerz6d€st akkor mondhatia fcl, ha

a) az Onkorminlzat a Szerz5d6sben meghatirozort kotelezens6g6t - a Kcizszolgiltar5

felsz6litisa ellenEre , sulyosan megs6rti, 6s ezzel a kdzszolgiltat6nak kirt okoz, vagy akadllyozza a

hullad6kgazdilkodisi k<izszolgiltat{s teljesit6s6t; vagv

b) a Szerz6d6s megkot6s6t krjvet6cn hatilyba l6pett jogszabily a Szerz6d6s tartalmi clemeit

rig1, viltoztatja meg, hog1 az a Kozszo\lhat6nak a hullad6kgazdilkodisi kozszolgi.ltatis

szerz6ddsszerf teljesit6se kor6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jclent6s m6rt6kbcn s6rti

12.4. Amennyiben a szerz6d6sszeg6s jellege ncm zi\a fi:. a misik f6l irisban 6s r6szletesen kiiteles

t{i6kozumi a szee6dlsszegS felct a kotelezcttsdpzeg6s tartalmirol 6s az. dvitt, szerz5disszcm

i,i6rk.d6t m6diir6l. A szerz6d6sszcg5 fdl korcles a szerz6d6ses kotdezettsdg6oek 6sszeri hatidd6n, de

legk6s6bb 30 napon bcliil eleget tenni, vagy a szerz6d6sszeg6st m6s, a misik f6l 6ltal elfogadhat6 m6don

orvosolni.
Amennfben a szerz6ddsszeg6 f6l kotelezettsegdr a fclsz6lids ellcntire sem tellesiti. a misik f6l jogosult a

Szerz 6d6s t feknon dani.

"12.5- A k6zszo\Alutlsi szerz5d6s felmondisi idcie 6 h6nap

7i.

A Szerz6dds megsz6n6s6vel kapcsolatos tendelkez6sek

13.1. Felek meglllapodnak abban, hogl' a Szer fogva tort6n6 rnegszin6sdrg

(megsziintet6sif) kStelesek egmissal tcljes korri tekintettel az onkorminlzat

ielai^t-.llirisi Io.db. ,^r,ori-6. Kozszolgilrat6 tatis mis kcizszolgiltat6 lltali

zavarta.lan biztositisara.
1?,.2. A SzerzSdls megsz6n6se eset6n a kozszolg.iltatis ellitAsival kapcsolatos, folyamatban lev6--iig1'ck

iratait 6s nf ilvinrartlsait a Kozszolgikati> a telepiil6si ookorminyzatnak a hulladEkgazdilkodisi

ktizszolgiltatisi szerz6d6s mcgszrin6sc napiin itadia
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14.

Vegyes 6s zir6 tendclkez6sek

14 1. A Szcrz5d6sre, alkalmazisira 6s 6rrelmez6s6re a magyar jogszabilyokat kell alkalmazni,

14.2. A S s, r,alamint az anoak megsdrt6s6b6l, mcgszrin6s6b6l, 6n eny,ess6g6b5l vag,r
6rtelme c1 cisszeftiggS valamennyi jogvitiban a felek a hatiskorel 6s illetckess6gS;l
rendclk fordulnak.

14.3 A Szez6d6 Felek kiitelezik magukat arra, hogl a Szcrz6d6s tel)esit6sc sorin tudomisukra juton
valamennli informici6t, adatot, a szerz5d6ssel osszcftiggisben kelc*ezen dokumentumok tanalmit
iizleti titokkdnt kczelili, azokat kizir6lag Szerz6dis c6ljaira haszniljlh fcl, 6s csak azon munkatirsa.ik
szimat akiknek a feladatai ellitisihoz azok megismer6se sziiks6ges, 6sirisbaD titok megtertdsira. Az tizlcti titok fogalma 6rtclemszerricn nemfoglalja t, adatokat, stb., amelyck a felek brirmellke vagy a kcizv€leminv
el5tt mir ismettek voltak vagy k6s5bb, a titoktartisi kotelezettsig megs6rt6se neinil 

"iliak sz6les kijrben
ismertt6, vagy mcgismerhe t6v6.

14.4. A Szerz6d6s egyes rendelkez6seinek 6winytelensigc eset6n a szerz6d6s egy6b r6szei in 6n.,.ben
maradnak. Az 6rv6nytclen rendelkez6st-a felek 6w6nyes, gazdasigs szemponrb6i a lehet6 legnagl,obb
m6rr6kben egyen6rt6k6 rendelkezdssel viJq6k fcl.

14.5. A Szerz 6dds!61 eT96 jogok.6s ktitelezettsdgek reljes m6rt6kfi vagl r6szleges engedm6nyez6s6hcz a
mindenkori misik f6I el6zetes, irisbe\ hozzAjlniist sziiks6ges.

14.6' A felck k6pvisel6i lujclentik, hog: a Szerz5d6s aliitisfua teljes kori felhatalmazissal ren6clkeznek.

Jelen szerz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben a Polg.iri 'fon 6nyk<in1,r, 6s a Ilullajikr6l sz6l6 torr,6ny
valamint a mindenkor hatilyos igazari jogszabiJyok rendelkez6sei iAnyad6al<-

Fclek a huljad6kgazdilkod{si kozszo\6ltati.si szerz6d6sr, mint akaranrklial mindenben mcgegyez6t
hclybenhagv6lag a.liirtik.

N{obics, 2016. jrinius 29.

Iipold Katalin polg.-glE Nonprofit
\.
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