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M6dositissal egys6ges szerkezetbe foglalt
HuLlad6l5gazdilkodrisi k6zszolgriltatisi szirz6d6s

amdy l€trejott egyr6szr6l

N€r': Erd6smirok Kiizs6g Oakorminyz ata

Cim 7735 Erd6smirolq Ady E. u 8.

Ad6s2tur75333667 -1-02
KSH azonosit6 (statisztikai szimjeJ) : 15331667 -Ml7_321-02
Bankszi-qrlaszim: 50,100058-l 1001 036
Szimlavezet6 p6nzint6zec Mohicsi Talar6k Baol< Zr
K6pvisell Mirton Jinos polgirmester

Preambulum

A Mohzicsi v,rosgazd'rkodisi 6s R6vhai6zrisi Nonpro't Korritok Ferel6ss6gri rirsasag ( atovibbiakban: Kcizszolgiltat6) a hull-ad6kgazdilkod{si kozszolgiltatisi tev6kenys6g v6gz6s6re vonat}oz6mh6sit6si engeddyt a 12749-rr/201s. szim a.latt kapta meg a kdrnyezetv6derrni hat6sigt6t (

mht a kozszolgiltatist megreoder6 cinJ<ormioyzat (a tovibbiakban: 6nkorminyzat), misr6szr5r

Teljes n6v Mohlcsi v'rosgaz&irkodisi 6s R6vhaj6zrisi Nonptofit Kortdtolt Fercr6ss6gr' Tdrsasig

disi NonproEt Korldto.lt Felel6ss6gri Tirsasig
u. 17.

KSH azonosit6 (statisztikai szimje\: 11004242387157 202
KUJ azonosit6: 1002098g6
KTJ azonosit6: 70?23289
Ad6szim: 1 7004242-2-02
Baakszirnlaszlrn: 50,rc0096-1 101 l g46
Szfur)zvezet6 p6nziot6zet Mohicsi Takar6k Bank Zt
K6pviseli: Hriber Adim rigyvezet6_igazga t6

H:fiTtr?ffj,*flXji';: rirsasig (a tov6bbiakban: K6zszols4tt t6) k6z<!tr az alulirott helyeo
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tovibbiakban: Hat6sig). A Hat5sig fenti szimi min6sit6 okiratival C/I. min5sit6si oszti.lyba sorolta a

Tirsas69or

1. Szerz6d6s szcrinti kiizszolgiltar4si tev6kenys6g megnevezdse

1. A k6zszolgiltarlsi tev6kenys6g kiteled:

z6hez rendszeresiten gniit5ed6nyben az ingdaaoo
hullad€tkezel6 l6tesitm6nybe t6rt6n6 dszi itAsira,

s elszillitis6ra
g- 6s [6m csomagol6si hullad6k 6sszegydjt6s6re 6s e

litisina.,

- az ingatJanon k6pz6d6 6s a lomtalanitis kor6be urtoz6 lomhultad6k iisszeSfijt6sere es e hulladel

hullad6kkczd6 l6tesitmenybc tiirt6n6 elszillitisira'
- a kdzszolgiltr udvrtban, hullad6kgniit6 ponton ftullad6kgyriit6

sziget)gyfijti'ttkhullad6klezel6l6tesimr6nybetort6n6dsz.itutisira'
- hullad6kgr6it6 Kiizpont (hulad6kgyuit6 udvar' ltrak6illomis 6s

komposzdl6telep) iizemeltet6s&e.

ut Y#lifi.,Sn:11."i"Ji'#
at rcnddet6ben megharlrozott

I

.biztositjaajelenszerz6d6sszerintilrulladelgzd5lkodisikozszolgiltatisfolyamatos6stelieskor6
dl6t sit,

.orrndoskodikahuuadakPazd,lkodisikozszolgiltatisiogszab6JyokszerintmegMtirozottrendszer'D-__-_- -

m6dszcr 6s gyakorisig ,r.rr-J ,.5"r?**16!' id"€rwe 
"a lomulanitis 6s az dkiiliinitett gy6it6s

teliesit6s6t is; _-._ -_^)^; r-,;,--r-l-iaweL ,

- biztositja a kornyezew6delmi hat6sig iltal meghatdrozott min6sit6si osztily szerinti k<ivetelrn6nyek es a

szriks6ge gu jirmf 
' 
g6P'

l6tszim6 er alkalmaz;

nsigos fcileszt6seket 6s

karbantzrtisokat; 
hurad6kgazdilkodisi k'tizszolgiltatis k6t6be tartoz6

Koordinil6 szerv) r6sz6re;

-ahullad6kgazdilkodisikiizszolgiltatistigenybevev6ksz6mirakiinnyenhozzifethet6[gyf6lszolg,latot
es tii6.koztatisi reodszert mrikodtet; r^:^--^-L,^r-t- -ti , .

-megillapitia6skozz6teszi^kO"'otgatt"tittig6nybevev6kiltalikifogisokes6szrev6telekelint6z6si

idonos legalibb 2 kiil<inbiiz6 6tm6rt6k6

thullad6( 6s a zoldhullad6k elhelyez6se c6liira;
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- a' 70-770-120-240 literes ed6ayzetekben valamint 1100 literes, 3-5-7 m3-es kont€nerekben gydjtott
hizatdsi €s a biztartisihoz hasonl6 hullad6kot begyujti csalidi h6zas ingatlanok eset6bcn heten6 egr
alkalommal az Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek a kriztisztas{gr6! Jamint a hullad6kgazd6lkodisi
kdzszolgiltaris ellitlsinak rendier6l sz6l6 mindenlor hatflyos tendelcte szering
- eLu(gzi a telepiil6sen kihelyczett hulad6kgy6jt6 szigeteo talilhat6 1,5 m3-es ri1tarulmfi ed6nyzetek
tirir6s6q e gnijt6hdyekct iizemelteteti 6s gondoskodik a begyri,tott hrntad6k elsziltitisir6l 6s
vilogatatisir6l a Biomark 2000 Kft. telephely6n;
- az elkiilonitetten gyfijtend6 hulladdk gyuit6sete 6s elszillitisira a csalldi hizas ingatlanhasznil6k

n gyfift6tt papir-, m6anyag-

kd alkalommal azza\ hogy a,

:^ ntes iw6tele a Mohicsi H,,I^d6kkezeld KozpontKo leboml6 zsikokban l:ihclyezett zcildhll^d6k hizhoz
men6 jirat keret6ben tcirt6n6 begyijt6se 6vente 10 alkalomna!

- ha a kdzteriileten elhagyott, ;lletve ellen6rizetlen kc;rtilm6nyek kdzott elhelyezeft hullad& - ideertve atelepiiLlestisztasigi feladatok k<ir6be tartoz6 hurad6kot is - koribbi birtokosa vagy n :ryaooo." 
^ 
i ruract

eleget, a hullad6k elszt[itl,sfu6l az Onkonnlnyzat a
oskodik;

az Oszigos
teodszeresen,
ir akadilyoz6

tetiiletet tiszlin h6trabaryai; 
a gfites hely6t a lehull6 ht'll^dekt6l megtisztitani, a

ndossiga.l az cd6nyeliet kezelni. Az iirit6s sor{n
Kozszolgiltao anyagr felel6s s6ggel artozik.
kelediezen kirokaq valamint az esetlcges

- a Kozszolgdlat6 kdteles a hullad6kgyfit6 eddnyek iinit6s6t munlianapon teggel hat 6s este h6t 6ra kcizcjttelvdgezni;

- a Kcizszolgiltat6 kciteles a helyben szokisos m6don tdi6koztatni a rakossigot az iirit6s napii-r6l

dszeresitem rirol6
ilati tirgy. Nem
ek, ketti hullad6k
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1.2. Mentesri.l a Krizszolgdltat6 ktitelezets6geit6l vis major eset6r! tovibbA ha az Onkorminfzat nem

biztosit az iogatlaook megkozelit6s6hez olyan ritviszonyok^t /h6- es sikossig meotess6g, illetve egy6b

okb6l jdrhatatlan a k6zir/ , amely a K<izszolgriltato gepjfumfiveinck balesetmeotcs kiizleked6sdt

biztositja- Ez esetben a Kijzszolgikat6 az zktd y elhirulisit k<ivet5 legk,6zdebbi szillitisi napon kiitdes

szolgilatni, mdy alkalommal liiiteles az d6z6 elmaredt szillirisi napokon felhdmoz6dott mennfs6grl

telepriLl6si szil6rd hullad6k elszillitisira is.

1.3. K6zszolgilat6 a Szerz6dis szerinti fdadatainak reszben sajit eszk6zeiv-el 
_ 
bcrendez6seiwd es

l6tesitrn6nylivel, r6szben a D6l-Balaton 6s a Si6 Vdlgye Telepiil6si szilird Hullad6kgazdilliodisi
p.ogt"- ker.t6ten beszcrzetq 6s a K6zszolgiltz t6sz6re itadon eszkiizcikliel bcteodez6sekke\ illetve

16 tesitm6nyek haszni.latdval tesz eleget

l.4.Kiizszolgiltat6 tev6kenys6ge kiterjed a hulladelgazdilkodisi ktizszolgiltatis kiir6be tartoz6 hullad6kok

elkiil6oitetteo gniitott t6szetc is.

1.5. Fetek r5ftrk, hogr a K<izszolg6ltat6 Ev6kenysege a Ht 6s mis vonatkoz6 jogszabilyok rendelkrz6sei

szerint hi.hdekgazl'akodisi k<!"zszolgiltatAs.rrk i,i"Asril, amelynek igenybev6tele a kiizszolgiltatisi

terriLlcteo az ingalanh asznii6k sz6rnfui - a tcirv6ny erej6a6l fogva - k6telcz5'

2. A Szerz6d6s szerinti k6zszolgeltatisi ter[let

2.l.Akozszolgiltat6ahulladekgazdilkodisik6zszolgiltatistErd6smitokk6zs6gtcljeskoztgngtisl
rcriilet6n Litja el.

3. A Szcrz6d6s szcrinti kiizszolgiltat6s id6tartama

A Kdzszolgiltat6 a kiizszolgiltatds ellit6s5t 2014. 6v iilius 1. napi6t6l 2024. 6v itnius h6 30' napltiig

kiiteles ellSml

4. A hulladdkgazdllkodisi k6zszolg6ltatris min6s6gi ism6rvei

4.1. A Szerz6d6s szerinti hullad6kgazdilliodisi ktizszolgaltatis min6sdgi ism6rveit a hullad6kgazdilkodisi

kozszolgiltatisi tev6kenys6g -i,a.i,e"oAt sz6l6 2017 6vi C)O(V' tiirvdrry 1' mcll6klet6ben

meghatiozott, a min6sit6si osztAly megszerzts6hez sziiks6ges k6vetelm6nyek alapiin lratirozz4k meg a

Szerz6d6 Felek

4.2.Aszen6dtsszetintihullad6kgazdilkodisitevi*enys6gvigzls€hezsziiks6gesk6rnyezetv€dclmi
hat6sig 6ltal meghatitozott mh6sit6 st osztiiy: C/L'

4.3.AKozszolgiltat6ak6zszolgiltausid6tertamaalattk6telesahullad6kgazdilkodisik6zszolgiltatishoz
aHt.-ben6sm6t9skapcsot6d6jogszabilyokbanel5irtszakmai6sszemrilyifelt€telekctbiztosiunl

4.4. A hullad6kgazdilliodisi kci,zszolgiltatis kijr6be tartoz6 h"llad€k kezel6se' illetge irtalmadanitisa e

Cik6i Hullad6klezel6 K<izpont teriilet6n tdrt6nik
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4.5. Kozszolgiltat6 sairt k6lts6gse kdteles a hullad6kgazdilkodisi kdzszolgi.ltetishoz kapcsol6d6, a Ht. €s
v6gtebaitisi renddete szerinti ktirnyezetv6delmi biztositist komi, bcle6rtve az iizemeltetcshez sz0ks6ges
gep.iirmrivek felel6ss69 biztositisit is.

5' Ahulled6kkezel6si k6zszolg4ltat4s ell6t6sdval kapcsolatos iogok 6s kiitelezetts6gek

alnak arra, hogT jogaikat 6s kotelezetts6geiket a hatilyos fogszabilyok
illewe teljesitik, figrelembe v6ve a hullad6kgazdilkodis orszigos 6s
s jogos erdekeit

5. 1. Az Onliorm6nyzat kotelczetts6gei kiildnosen:

a) a kozszolgiltatis hat6kony 6s folyamatos elritisdhoz a K<izszorg,tat6 szimira szfks.gesinformici6k szolgiJta tdsa;
b ) a kozszolgdltarjs kcir6be nem tartoz6 hullad6kgazdillodisi tev6kenysdgek k<izszolgiltarlssal tctrt6n6dsszehaogolisinak d6segit6se;
c') a kozszolgiltatisnak a kozszolgiltatisi tenilcten vdgzctt mis kdzszolgiltarisokl<al val6osszehingolisina-k el6segit6s6q
d) a telepiil6si 'igenyek kielegit6sire allialmas hullad6k g5niitcs6re, szi,.l\tlsira, kezdesere szolgdl6 helyek6s l€tesitrnEoyek meghatirozlsa;
e') a Kcizszolgiltat6 ldzir6lago_s. kozszolgiJtatisi iogioak biztositisa az onkorminyzati trrsu.lisitulajdonban l6v6 hullad6kgazdilkodisi l6tesit n6nyek ionatkozisiban;

f) az illarrn
az zd*L ki.ielol6s&61, felada*or6r6l,

6e/2016 
,jli?u.;':: 

*"orr*u, .,u,u

Az NHI(v Nemzeti Huraddkgaz d,kodisi Kootdinil6 6s varyonkezel6 ztt ( a tovibbiakban:Koordinil6 szerv) a h'rrrd6kga'diu.odi"i korszorga"?"*r.-.a* megferer5s696t vizsgrilia.
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5.2. A Kozszolgiltat6 - a feladatait 6s kotdczettsegeit taraloaz6 a ielen Szerz6d6s 7/1. pottgi}l,zn
foglaltakon t6l - kiitelezets6get villal

o az dmrilt 6v tapaszrrl.tair6l tiiEkoztatist ad a K6Pvisd5testi.iletoek

r a kiizszolg6ltatis igeoybev6td6re kti1qlg5 ing2rlanh2sznil6val egredi kiiztizemi szerz6d6t ki!t,

kezeli az ilyen tipusti szerz6d6seket (nyilvintarlis, m6dositis, megsziintet6sg stb)

o tigyf6lszolg{tata 6tjin etlitia a k<izszolgiltatist igeaybevev6k hullzd6kgazdilkodisi

k6zrzolgilltnst"l kapcsolatos bejelent6seinek int6z6s6t, paoaszaioak kivizsgilisit, orvoslis6t, 6s a

kozszolgiltatissal kapcsohtos iltalinos tij6koztatist oyiit
& iigrf6lszolgilat f5bb f&datai

- kitzszolg6ltatist igenybevev6k beident6seinek kezel6se,

- kiizszolg'ilratist ig6nybevev5k panaszainak kivizsgilise 6s kezel6se,

- szem6lyes iigf6lszolgilat mikcidtet6se,

- tdefonos iigyf6lszolgl.lat mfi kodtet6se,

- internetes hoolaP mikodtetise.

5.2.1. A Kozszolgirltlt6 iogosult megtagadni a hullad6k elszAhtisit

rendszeresitett szabvinyos (MSZ EN 840-1:2013)

a tirol6ed6ny mozgatisakor a kisz6todis vesz6lye

tt az tultdltiitt, vagy a gyiit5ed6ny nem

szeooyez6se, a hullad6k sz6r6disa n6lkiil nem

lehes6ges,
a; 

" 
touif,*rru"aek vaSr a zcildhullad6k nem a k6zszolg.iltat6 iltal e c6lra rendszeresirett zsikban

k z6sre, vagY

0 at6, hogY a

(forr6 hamu
hullad6k, fol

szillitis sorin a szdllitist v6gz6 szem6lyek

begyujt5 jirmiben vagy betendez6s6beo kir
sotin veszayeztetheti r k5myezetet,

5.2.2.Kozszolgiltar6isikozszolg:iltatisketet6benk6telezetts6get1tt6llalaz
ingatlaniraszn6l6 6ltal tcleptil6si hr.Jlad6k megha i.ozott m6don tcirt6o6 gyfiit6sere

6s"kezel6s6re. (gyuit6s hoz men6 szelektiv hulladckgr6jt6s')

5.2.3.Ahul]ad6kgazdilkod6sikiizszolgiltatisteljesit6setow6nyben,korminyrendeletben6stelepiiLl6si- 
ant orrna.rir"ri t""ndeletben meghadrizott esetekben sziineteltethet6 vagy koditozhat6'

5.2.4. Ha Kdzszolgiltat6 az esed6kes szolgiltatis

mulasztisira vezethet6 vissza (pl g6piirmf

elszillitani.
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5 ewe ,,em az
kciteles a hulla
ddk h{zhoz m

6. A hullad.Igazddlkodrisi k6zszolgiltatds finanszirozisdnak elvei, m6dszerei

Hr alapelveit kell 6w6.nyesiteni,
69 hatekony hulladekgazdlkodisi
elv6L

6.2. A hullad6r€szr,ak6zszo ,%T.T."#ilL1laffixlln:kdzvetrenril nem vesz

i kcizszolgdltatisert dijazds illeti meg, melyet a
k6telezcft5l k<jzvetleniil jogosult beszedni

at Energetikai 6s Kozmf_szabily ozist Hivaal (a.

a szabilyozisLrt felel6s miniszter rendeletbcn

6.6. A kcizszolgilta tis diiit az NHKV Nernzeti Hull
Koordinil6 szerv) szerv szedi
szerz6d6sben togzitcn felada

feld6s miniszter iltd meghatirozo

6.7. A kozszolgiltauis keret6beo kere*ez6 kintl6v6s6geket a Koordindl6 szerv kezeli.

6'9' A Koordinil6 szerv a h"lled6kgaz ditkodisi kozszolg{Itaeisi szetz6d.6s a hullad6kr5l sz6l6 2072.6icDoo(v. t6w6ny 9z/8. g (2) beti'ezd6s ,r.r-u-_.gr.iJal!u, t.um;".

- 7 . Az {llami hulladdkgazdilkodisi ktizfeladat elldrAsirafeladarkcirdt6l, .z ,aartEz.le"--6diir6l, valamint az adats t kiieliil6s6t6l,
szab'tyak6tsz6t6 6s/zot6.6lri.:r.j r".-. .;;il;S d [::ff,-;"":,,,..,:.;
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7.1. A Koordinil6 szew a kiizszolg6ltatisi diiakra vonatkoz6 szialikat az 6))zmi hullad6kgazdilkodisi
kozfeladat ellitisira l6trehozott szervezet kiielol6s6r5l, feladatkor6r6l, az adatkezel6s m6diir6l, valarnint

az tdztszolg!'Tatisi kotdezets6gek r&zletes szabilyair6l sz6l6 69 /2O16. (III.31.) Korm. rendelet

Kozszolgllit6 adatszolgiltarisira vonatkoz6 rendetkez6sei (20.$ (1) bekezd6s) szetinti adatszolgiltatis

alapjin rillitja ki.

7.2. A Kozszolglkat6 hiinyos vagy k6scdelmes adaszolgi.ltatisa eset6n a Koordinil6 szerv a nem

megfelel5 adatiolgiltatissal 6dntin iogtlanhasznil6 tekintet6ben a Koordindl6 szerv riltd legut5bb

ki"rimtirott k<izsilgiltatisi diir6t 6llii ki szimLit. Az ezzel osszefiig6sben keletkez6 diikorrekci6

eset6n mindcn heJyillisi koteiezets6g a k6zszolgiltat6t tetheli. Az igy kele*ez6 li6zszolgiltadsi

diikiilonbcizet pozidv merleg6t 
" 

Koordin,il6 szew a K'zszolg/tat6nali Ezetend6 esed6kes szolgiltarisi

dijba beszimitja.
7.3. A Ki)zszolgilut6 hiinyos va$' helyteien adatszolgiltat6sib5l ered6' a Koordhll6 szerc iltal nem

megfelel6 ai"ttattrlo--"1 kiTltoti szirttlikkal kapcsolatos valamennyi kovetkeim6ny6tt a

Ktizszolgilat6t terheli felel6ss6g.

7.4. A Koo"tdin6]6 szerrq a 69/2OtZ. [I1.31.) Korm. rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgi,ltarlsb6l

danok kor6t, amelytc niocs az

v6lelmezhet6, hogy az ngt A

sult insvenesen adatot k6roi 1)

Korm. reodelet 20. $ (1) bckezd6s ,ril,i 
"d^orolgittatisb6l 

hiinyz6 ingatlanok 6s sziiks6ges adataik

megillapitisa erdek6ben.

7.i. \r'.1616 bekezd6s alapiit rogzitett ingatlanok adatait a Koordinil6 szew megkiildi a

t6t, hogy a megkiildon inpdanokon v6gzett

6lti. Stik"t^' rendelet 20' $ (1) bekezd6s szerinti

kiivet6 8 oaPon beliil

7. dkozszolglltat6 elt6r5 adaszolgiltatisa liinyiban -

a Koordinil6 szerv a k<izszolgiltatisi diiat az ingatlaotulaidonosnal szirnlizza ki
7.7.AKoordin1l6,,.*^uj,,1,-h"ott6saz"ingtlanhasznil6iltalhatirid5obeliilkioemEzetett

kiizszolgilutisi dij behaitisa 6rdek6ben int6zkedik

8. K6zszolg6ltat6 6ltal ellAthat6 egy6b, bev6tel megszez6s6re irdnyul6 tev6kenys6gek 6s azok

elszimol6si szabilYai

8.l.AKozszolgiltat6aSzerz6d6sszedntihullad6kgazdilkodisikozszolgiltatisonkivnlegl6b
hullad6kgazdilkodlsi eoged6lyhez, illewe ny '6ntartisba v6telhez kotott hullad6kgazd6lkodisi

tev6kenys6get-akiizszolgiltat6hullad6kgazdilkodisitw6kenys6g&5l6sahullad6kgazdilkodisi
kar.zobattita, v6gz6s6nek felt6tele_n6l sz6lJkorminyrendeletbeo meghatirozon hullad6k kezelds6nek

kiv6tel6vel - nem v6gezhcl

8.2. Kozszolgiltat6 egy6b villalkozisi tev6keflys6g folytatisira annyiban jogosult' amennyibcn- ez nem

vesz€lyezteti a szez6d6s szerrnti hulladatgrzditkoJari tev6kenys69 folyamatos 6s tdjes kijrfi ellitisit.

8.3.Aketesztlrnanszixoz[sti]alminakHuszerintielv6b6lkovetkez6enaKtizszolgiltat6
hullad6kgazd6lkodisikozszotgiltatisdijinakr6sz6tk6pez66sszer6nyetes6gnemtarta]mazhatjaa
i rllad6klrzdilkodisi kazszjgiltaulson kiviil es6 egy6b gazdasiLg| teGkenys6gei kiilts6gehek'

riforditisainali fedezet6t
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9' Kdzszolg{ltat6 p6nziigyi, grzdasigi, mfiszaki 6s szakrrai tev6kenys6g6nek, kiirts6g
hat6kony gazdilkod{sinak enen6.izhet666#t, adithat6sagdt biztosit6 er6lt6sok

9'1' A Kcizszolgilat6 k<iteles gazd6lkodisit 6gy megszeweznr, hogr a Szerz5d6ssel vi.llalt ktizszolgiltatis
folyarnatosao 6s marad6kulanul biztositott 6s finaoszirozhat6 legrcn.
A Kcizszolgiltat6 ker6s6re, az ila)z v6gzett hullad6kgazdilkodisi
k<iz-szolgdltatissal 6s solatos infornici6kat, adato!.at, a szimvitc-li 6s egy6b
analitikus nyilvdntartis Onkorminyzatnak irisban megadri.

9.2.

artz hogr Onkormd.nlzat kcizvetlenii! vagy

hitel K<izszolgiltat6 adatszolgiltatlsioak

9'3 K<izszolgdltat6 koteles k6zremfikridni abbao, hogy onlorminyzat, vagy k6pvisel6ie az e[en6rz6sfdadatait elvdgezhesse' 6s ah-hoz mindeo dokumentumlt tendcrkez6sre lo.rar e, elen5rz6s nem jirhatKcizszolgiftat6 tev6kenys6g6nck indokolatlan vagy ism6tl6d5 megzavarisival

10. Alvdllalkoz6k, a telieslt6sben kiizremrikdd6k ig6nybev6tele

10'1 Szrrz6d6 Felek megillapodnah abban, lrogy a szerz6d6sben r6szletezer k<izszolgiltatis el]itisdhozKcizszolgiltat6 jogosult alvdllalkozaq uet,c egyel lozremrltodai ltalesit.si seg6dek) igenybev6tel6re.

li3,,,tf::;':rtat6 
iltal bevont alvi.llalkoz6k teljesit6s66rt Kozs zotgittat66g5r felel, mintha saiit *"ga

11. A szerz6d6s m6dositislval kapcsolatos tendelkez6sek

A Szerz6d5 Felek a Szerz6d6st kizir6lag egyez6 akantta\ ir6sban m6dosithatiik a jogszabilyokrendelkez6seinek a megtarris{val.

12. Szerz6d6s megsziia6se

12.1. A Szerz6d6s megszrinik:
a) a Szerz6d6s sze.rinti id5tartam eltelt6vel,
b] a Kiizszolgiltat6 jogut6d n6lkili megsr6n6ri.,.l,
c) felmondissa!
d) a Fdek k<iz<is megegyez6s6vel.

Az onkormiayzat a Szerz6d6st,a ptk.-ban meghati-rozott ferrnondisi okokon tulmen6en ak-kormondhatja fel, ha a Kozszolgiltat6:

dlitisa sor6n a kitlnyezet v6delrn6re vonatkoz6
el6irisait sflyosan megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a

vagy s6g6t neki felr5hat6 m6don sulyosan megs6rtette,

c) nem rendelkezik 6rv6nyes min6sit6 okirattal;
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A KozszolgdJtat6 a ?tk-ban meghztirozottakon tuImen6en a hullad&gazdilkodisi kiizszolgiltatisi
szerz6d6st akkor mondhatja fel ha

a) zz Onkormioyzat a Szerz6d6sben meghatirozott kdtelczettsfu6t - a Kiizszolgilut6
felsz6[tisa elleq6te - sulyosan megs6rti, €s ezzd a kozszolgiltat6nak k&t okoz, vagy akzdilyozza a

hulladelgazdillodisi kcizszolgiltatis teliesites6q vary
b) a Szerz6d6s megk<it6s6t kcivet6en hatilyba l6pett iogszabily a Szerz6d6s tartdmi elemeit

figy viltoztatla meg hogy az t Ki)zszolgpltat6nak a hulladelgazddlkod6si kcizszolgiltatis

szez6d6sszer6 teliesit6se kor6be tartoz6 l5oyeges 6s jogos 6rdekeit jdcnt6s mert6kben s6rti.

12.3. A Kozszolgiltat6 a PtL-ban meghat6rozottakoo rulmen6en a hullad6kgzdilkodisi ktizszolgiltetlsi

szerz6d6st aklor mondhatia fel, ha

c) m onkorrnlnyzat a szerz6d6sben megharirozon kcitelezetts6g6t - a K,tizszolgiltat5

felsz6lit,sa ellen6re - sulyosao megs6rti, Ls ezzel a kdzszolgi,ltat6na\ k6n okoz, vagr akadllyozza a

hullad&gazdilkodisi kozszoJgiltatis teliesit6s6t; vagy

d)aSzerz6d6smegk<!t6s6tkcivet6enhatilybal6pettjogszabilyaSzerz6d6sa.rtalrnielemeit
rigyviltoztatjameg'hogyazaKi5zszo\iltat6nakahullad6kgazdSlkodisik<izszolg6ltatis
,z=L6d6""reoi teliesit6se kor6be tartoz6 l6oyeges 6s iogos 6rdeJ*eit leleot6s m6rt6kbeo s6rti.

12.4. Ancnoy.iben a szerz6d6sszeg6s lellege nem z6r1a ki a m6sik f6l irisban 6s r6szleteseo kciteles

tij1koztaai t szetz6desszegd felet ; k6tdez;fts6gszeg6s tartalmir6l es az elvirt, szerz5d6sszem intezked6s

m6diir6t A szerz6d6sszegl f6l koteles a szerz6d6ses kdtelezetts6g6nek 6sszerri hatirid6n, de legk6s6bb

30 napoo belu,l eleget tenni, vagy a szerz6d6sszeg6st mis, a misik fel 6ltal elfogadhat6 m6don orvosolni.

Amcnnyiben " 
szor6d6rrr.g6 f6l kotelezens6g6t a felsz6liris ellen&e seo tellesiti, a mdsik f6l iogosult a

Szerz6d6st felmondani.

12-5. A 5d6s feknood6si idcje 6 h6nap, kivcve a -12'1' d) pontban foglalt, esetet'

melynek " 
?"U"nJ,lri id6 a'megfelel6s6gr velemy6ny megsierz6sete megillapitott

hauirid6

t). A szerz6d6s megszffn6s6vel kaPcsoLatos rendelkez6sek

13.1. Felek megi.llapodnak abban, hogy a Szerz6d'Ls birmely okn6l fogva tiirt6n6 
-megsz6n6s6ig'

(megsztintetesig) k6relesek egy-issal telies korien elszimoln! kiiLlonos tekintettd az Onkorminlzat

i"bJat-.llitiri kor6b. t.-,toz6 6s Kiizszolgiltat6 iltal v6gzett ktizszolgiltatis rais kozszolgiltat6 iltali

zavartalan biztosiuisira.

13.2. A Szerz6d6s megszrin6se eset6o a kozszolgiltatis ell,tisival kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek

itatait 6s nyrloiotatrisait a K,iizszolg6ltat6 a telepiiLl6si onkorrn'inyzamak a hullad6kgazd,lkodisi

kozszolgfltarisi szerz6d6s megsz6n6se napi6n itadla-

d) a Ht.-ben meghatirozott hadrid6re nem rendelkeziJ< megfelel5s6gi v6lem6noyel.

14. Vegyes €s zir6 rendelkez6sek

14.1. A Szerz6d6sre, alkalmaz6sira 6s 6rtelmez€s&e a magyar jogszab6lyokat kell alkalmazni'
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14 2. A Szerz6d6ssel kapcsolatos, valamht az annak megs6rtes6b6! megszrines6b6l, 6rv6nyess6g6b6l vagy
6nelrnez6s6b6l ered5 vagy ezzel osszeftigg5 valameonyi jogniriban a felek a harlsk<irrel 6s illetr6kess6ggel
rendelkez6 rendes bir6s6ghoz fordulnak.
1'4'3' A Szerz6d6 Fdek kotelezik magukat arra, hogy a Szerz6d6s teljesit6se sorin tudomisukra jutott
walamennyi infotm6ci6g adatot, a szerz6d6ssel <tsszefiig6sben kele*ezeE dokumenrumok tartalmit iizleti
titoli-k6nt kezelik, azokat kizia6bg Szerz6d6s cdJjaira haszniljik fel, & csak azon munkatitsaik szio6ra
teszik azokat megismerhet6v6, akiknek a feladatai ell6t6sihoz azok megismet6se sziiks6ges,6s itisban
kiitdezetts6get villaltak az iizleti titok megtarrisira. Az i.izleti titok fogaLna €rtelemszer6eln nem foglalja
maglbar azokar az informici6kat, adatokat, stb., amelyek a felek birmeryile vagy a kcizv6lemeny er6tt mir
ismertek voltak vagy k6s6bb, a titoktartisi k<itelezettsEg megs6rt6se nakul vlliak sz6les krirben ismem6,
vagy megismerhet5v6.
A-trtoktartisi k6telezettsrlg nem vona&ozik tcirv6oy, illetve onlomrinyzati tendelet alapjin a kcizerdekr! 6s
a k6zerdekb6l nyilvinos adatokra, illen'e az iizleti t tok megismet6s6t hat6sigok, illami, onkorm6nyzati
szersek - bele6rtve az OHU-I is _ sz{nrira biztosit6 rendelkeisek e.
14'4' A Szerz5d6s egyes rendelkez6seinek 6rv6nytelcns6ge eset6n a szerz6d6s ery6b r6szei 6rv6oybenmaradnak. Az 6rv6nytelen *"d.I.1..:.i 

l.l-.k 6rvinyel gadasigl szempootb6fa lehetd legnaryobbm6rt6kben egleo6rt6k6 rendelkez6ssel viltj6k fel
tdies m6n6lri vagr r6szleges engedm6nyez6s6hez a

ziiks6ges.

sira teljes kor6 felhatalmazissal rendelkezoek.

Jelen szerz6d6sben nem szabilyozott kltdesekben a Polgiri rorv6nykonyv €s a Hullad6ki6l sz6l6 t<irv€ny
tendelkez6sei az irinyad6ak Felek a h'irllrd6kgazdillioddsi kozszolgiltarisi szerz6d6st, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t helybenhag6lag aliirtik.

Erd6smirok, 2014. irioius . ...

Ilolrtr(rl \ xrosgrlz(ldlkoddsi [S
laa'\ h.ijriltisi \onprolit Klt.

Mirton J6aos polg6tmes ter

Erd6smrrok, 2016. ;.i"ius .4?.

K6pvisel5_tesd.ilete a ielen _ m6dosirisokkal egys6ges szcrkezetbe foglalt
Itatisi szerz5d6st a l..t/zoto 6l7j*"_iir*",ir i; "lf;;' 
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Erd6smirok Kozs6j Onkotrnril
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