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M6dositissal egys6ges szetkezetbe foglalt
Hultad6kgazd:irlkod6si k6zszolgriltat6si szerz6d6s

amely l6trej<itt egrr6szr6l

N&: Gtitcsiinydoboka kdzs6g Onkorminyzata Cim: 7729 Gorcscinydoboka, Csele u. 43.

Ad6sz6m: 753337 15 -l-02
KSH azonosit6 (satisztikai szianlel): 15313715 8411 321 02
Bankszimlaszim: 50400120-1 10661 52
Szimlavezet6 p6ozint6zet: N{ohicsi Takar6kBank Zrt.
K6pviseli: Troszr J6zsef polg'irmestet

mint a kozszolgiltatisr megrendel6 irnkorminyzat (a tovibbiakban: Onkorminyzat), misr6sz16l

Telies n€v: Mohicsi Yircsgazdilkodisi 6s R6vhai6zisi Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gri Tirsas69

Rcivid n6v: N{ohicsi Vitosgazdilkodisi Nonprofit Korlitolt Felel5ss6gri T6rsas6g
Szdkhely: 7700 N{ohics, Szabadsig u. 17.

C6gjegyz6kszim: 02-09-0617

KSH azonosit6 (stauszrikai szimiel): 11OO424238'tt57202
KUJ azonosit6;'100209886

KT] azonosit6: 10223289

Ad6szim: 1 1004242-2-02

Bankszimlaszim: 50.100096-1 1 01 1 846
Szimlaveze16 p6nzint6zee N{ohicsi Takar6k Bank Zrt
Kipviseli: Hiber Adrim igyvezet&igazgat6

mint kozszolgilatist ellit6 gazdas6gi tirsasig (a tovibbiakban: Kiizszolgriltat6) kozott az alulirott helyen
6s napon az alibbi felt6telek mellett:

Prcambulum

A hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CI)OO /. tv. ( a tovibbiakban: Ht.) 6rtelrn6ben a telepril6si <inkorminyzar
a l.rulladdkgazdilkodisi kcizszolg:iltatis ellitisit a kozszolgiltat6val korott huilad6kgazdilkodisi
kozszolgiltatisi szerz5d€s ritjin biztositja. A telepi.il6si onkorminyzat hullad6klazd:ilkodisi
kirzszolgiltatisi-ellitisi k<itelezetts6g6re tekrntettel szerz6d6 felek megkotik a jelen hullad6kfazdillodisi
krizszolgiltatisi szerz6d6st.

A Mohicsi Virosgazdflkodisi 6s R6vhai6zisi Nonptofit Korrdtolt Feret6ssdgii rirsasig ( a
tovibbiakban: K<izszolgiltat6) a hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatisi tev6kenys69 v€gz6s6re vonarlioz6
min5sit6si engcd€lvt a 12749-11/2015. szim alatt kapta meg a komyezew6delmi hat6sigt6l (
tovibbiakban: Hat6s6g). A Flat6sig fenti szimrl min6sit5 okkativat C/L min6sit€si osztilyba sorolra a

Ti rsasigot.
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1. Szerz6d6s szerinti k6zszolgriltatlsi tev6kenys6g megnevez6se

i. A k<lzszolgiltatisi tev6kenys€g kiteried:

z6hez tendszetes(tett $6it6ed6nyben az ingadanon

hullad6kkezel6 l6tesimr6nybe tiirt6n6 elsz6llitisira,
s elszillirlsira
g- 6s f6m csomagollsi hullad6k osszegpiit6s6re 6s e

tisLn'
- az ingatlanon kepz6d5 6s a lomtalanitis kor6be e 6s e hullad6k

hulladlklezel6 l6tesitm6nybe torten6 elszl\itisira,
- a krizszolgilta G'ullad6kgfjt5

szigeg g)rijttitt I n6 elszillirisira'

_ hji^it"(gyojta Kiizpont ftullad6kgy6it6 udvar, itrak66llomis 6s

komposztil6telep) iizemeltet6s6rc.

1/A y#ffi_tffil"oi*,#
at rendelet6ben m€ghatirozott

n:

-biztositjaajelenszerz6disszerintihullad6kgazdilkodisikiizszolgiltatisfolyamatos6steljeskoni
ellitisit,
g".a"rf"a* a hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltaris iogszabilyok Y:"": ttCh1,11:,'-",t:.:tyj-:.?

iridrr., c, gl,akorisig 
-szerinti teliesit6s6r6l, ide6rtqe a lomtalaniris 6s az elkulorutert glm)tes

reljesit6s6t is; 
^., - -_^-j_.j r.;_.-+-r,.;6eeL ,

- i7ari,", Lorllyezetv6delmi hat6sig 6ltal meghatirozott mir6sit6si osztily szerinti k<ivetelm6nyek es a

sziiks6ge gu l6rm6' g6P'

l6szirrli er alkalmaz;

nsigos feileszt6seket 6s

katbantartisokaq 
hulad6kgazdilkodisi k<izszolgiltatis k<ir6be tartoz6

6k szinfua kiinnyen hozzif6rhet6 iig)'f6lszolgilatot

ybevev6k iltah kifogisok 6s 6szrev6telek elindz6si

idonos legalibb 2 kiilcinboz6 6rm&t6kri

thullad6lr- 6s a zdldhulladdk elhelyez6se c6liira;

-a7!-710-12o.240literesed6nyzetekbenvalarnintllooliteres,3-5-7m3-eskont6nerekbengyrijton
hiztartisi 6s a hiztartisihoz h"Jorrl6 hullad6kot begyujti csalldi hizas ingatlanok eset6ben hetente egy

alkalommal ", O.rkor-irryrut <ip"ir"tO-,.rriit",6nei r kozriszrasigr6l, valamint a h"lladtkgazditlodisi

kozszolgiltatis ellitisinak tendi615l sz6l6 mindenkor hatilyos reodelete szerint;
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- elvlgzi e telepiil6sen kihelyezett hultad6kgyfiit6 szrgeten talllhat6 1,5 m3-es rirtartalmri ed6nyzetek
iirit6s6t, e gyfit6helveket tizemelteteti 6s gondoskodik a begyijtott hullad6k elszillitisir6l 6s
vilogattatisir6l a Biomark 2000 Kft. telephelv6n;
- az elkiilcinitetten gyijtend6 hullad6k gyijtis6re 6s elszillitisira a csalidi hizas ingatlanhasznil6k
szimira 120 literes, sirga illewe k6k szinfi edenfzetet biztosit,

' hizhoz men6 gyijt6s keret6ben begyujti az ingatlanhaszndl6 iltal elkiilonitetten gyuirdtt papfu-, mrianyag-
6s f6m csomagolisi hullad6kot csalidi hdzas ijvezetben k6thetente .gy "lk"lo- "1 

'azzal, 
hogy a

k6zszolglkat6 az irit6sek gyakons6git ig6ny szerint ndvelheti.,
- a hiztartisokban keletkezett ztildhullad6k dijmentes irv6tele a Mohicsr Hullad6kliezel6 K<izpont

komposztil6 telep6n; illetve az erre rendszeresiten leboml6 zsikokban kihelyczett zcildhullad6k hizhoz
men6 jirat keret6ben t<irt6n6 begyijt6se 6vente l0 alkalommal,

- ha a k<jztenileten elhagyott, illetve ellen6rizeden kdrtlrn6nyek k<iz<itt elhelyezett hulladik - ide6rtvc a
telepiil6stisztasigi feladatok kordbe tartoz6 hullad6kot is - koribbi birtokosa vagy tutajdonosa a huLladik
elsz{llitisita vonatkoz6 kcitelezetts6g6nek nem resz eleget, a hullad6k elszillitisfu6l n Onkontioyzar a
Kcizszolgiltat6val kotdtt ktilon szerz6d6s itj6n gondoskodik;

- a Kcizszolgiltat6 koteles a ktizszolgiltatist a vonatkoz6 logszabilyoknak, az orszi.gos
Hullad6kgazdilkodisi K<izszolgiltatisi ren nek ( a tov6bbukban: OHKI m;gfelel5en, rendszeresen,
biztons6gosan a szakmai szabilyok 6s kcivetelm6nyek szerint v6gezni, a srlotgittrt,i.,it akadalyc.>26
kcinilrninvekre, kArokra az Onkorminr,zat figyelmdt felhivni;

- a K<izszolgiltat6 feladata telicsit6se sordn kciteles a g{jt6s helydt a lehull6 hullad6kt6l megtisztitani, a
terir.leret tiszt6n hitrahagvni;

- a Kozszolgiltat6 kcitcles az i.ltala elvirhat6 gondossigzl az ed6nyeket kezelni. Az titit6s sotin
kelediezett' tz iririst vtgz6 szem6lynek felr6hat6 kirok6rt a Kilzszolgiltat6 anyagi felel6ss6ggel tartozik.
Nem megalapozott kirt6rit6si ig6ny eset6n az ed6n1'ben keletkezett k{rokar, valaminr il esetleges
szakdrt6i kdlts6get az ed6ny hasznil6ia vise[;

- ^ rat6 ihal okozott k6rt s
v ha a kirokoz{s neki va
o zolgiltar6 kciteles a javi
b

- a Ktizszolgikat6 koteles a hullad6kgluito eddnvek Lirit6s€t munkanapon reggel hat 6s este h6t 6ra kozott
elv6gezni;

- a Kcizszolgiltat6 kcitelcs a helyben szokisos m6don tij6koztami a lakossigot az iirit6s napj{r6l;

- a K<izszolgiltat6 k<itelezetts6ge az ere a ci:ba bizt

g6t Kiizszolgikzt6 az 6 okorminyzattal egvez tetve

hiztartisokb6l szirmaz6,n "uo"'"":"r;r:i:il::::rj1ffi:",t:y;fil:,:
eddnyzet 

-m6teteit 
meghal bri"tor 6s egy6b haszn6lad ,,1.gi,, N.-

helyezhet6 ki a lomtalaniti trOt6gtp, epiiesi tcirmel6k, kertiioladdk
valamiot vesz6lyes hullad6k, 6pit6si-bontdsi hu[ad6k, illati tetem, zoldhullad6k.

major eset6n, rovibbi ha az Onkorminyzat nem
zonyokat /h6- €s sftossdg metrress6g, illewe egv6b
Itat6 g6pjirmfiveinck balesetrnentes k<izleked6s6r
irulisit kriwet6 legkcizelebbi szill.itisi napon k<iteles
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szolgiltatni, mely alkalommal kiitcles az el6z6 elmaradt szillirisi napokon felhalrnoz6dott mennyis6gri

telepiiLl6si szilird hullad6k elszillitisira is.

1.3- Ktizszolgiltat6 a Szerz6d6s szerinti feladatainak rdszben sai6t eszkcizeivel, berendez6seivel 6s

l6tesitm6nyeivel t6szben a D6l-Balaton 6s a Si6 Volgye TeleptLl6sr Szilird Hullad6kgazdilkodisi
Program keret6ben beszerzert, 6s a Kcizszolgiltat6 t6szete itadott eszkiizokkel berendez€sekkel. illetve

16tcsitm€nyek hasznllatival tesz eleget.

1.,1.K<!zszolgiltat6 tev6kenys6ge kiteried a hullad6kgazdilkodisi k<izszolgdlatis k6r6be tartoz6 hullad6kok

elkrilcinitetten grrlitott rdsz6re is.

1.5. Felek rogzitik, hogy a Kozszolgiltat6 tev6kenys6ge a Ht. 6s mis vonatkoz6 jogszabilyok rendelkez6sei

szerint hullad6kgazdilkodisi kozszolgi.ltatisnak min5sil, amelynek ig6nybev6tcle a kcizszolgiltatisi
tedileten az ingadanhasznil6k szimira - a ttiw6ny erej6n6l fogva - k6telez6.

2. A Szefl6d,Es szerinti kdzszolgiltatAsi terfilet

2.1. A ki5zszolglltat6 a hullad6kgazdilkodisi kcizszolg,ltarist G,iircs6nydoboka k<izs6g teljes

kozigngarisr tenilet6n litia el.

3. A Szerz6d6s szednti ktizszolgiltatls id6tartama

A Kozszolgiltat6 a kozszolgiltatis eltitirsit 2014.6v iulius 1. napiit6l 2024' 6v iinius h6 30. napiiig

koteles ellimi.

4. A hullad6lcgazdilkodisi k6zszolgiltatis min6e6gi ism6rvei

,1.1. A Szerz5d6s szednti hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatis min6s6gi ismervcit a hullad6lqgazdilkodisi

ktizszolgiltat6si tev6kenys6g -irr6ri,6r6.6l sz6l6 2Ol3' 6vi OOry' tow6ny l mell6klet6ben

-.gh",i-rorott, a mm6sitdsi osztily mepzerz6s6hez sziiks6ges kovetelm&ryek a\apiA.. hatarozzik meg a

Szen 6d6 Felek.

4.2,ASzerz6d6sszerintihullad6kgazdilkodisitev6kenys6gv6gz6s6hezsziiks6geskiimyezew6delrni
hat6s6g iltal meghatirozott min6sitdsi osztily: C/I '

,1.3. A Kcizszolgiitat6 a kiizszolgiltarls id6tartama alatt kiiteles a h'll,d6kgazdilkodisi kozszolgiltatishoz

a Ht.-ben 6s mi1 kapcsol6d6 iogszabilyokban cl6in szakmar 6s szem6lyi felt6teleket biztositani.

4.4. A hullad6kgazda]kodisi ktizszolgiltaris k<ir6be tartoz6 hullad6k kezel6se, illewe irtalmadanitisa a

Cik6i Hulladdkkezel5 Kozpont terii.let6n tort6nik.

4.5. Kcizszolgiltar6 sajit kiilts6g6re kciteles a hul.lad6kgazd,lkodisi kozszolgiltar,shoz kapcsol6d6, a HL 6s

v6grehajtisi iendelete szerinti Liimyezew6delmi biztositist k<itn! bele6rn'e az iizemeltet6shez sziiLks6ges

g6piirmrivek felel6ss69 biztosiuisit is
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5. Ahullad6kkezel6si k6zezolgiltatis ell6tAsival kapcsolatos iogok €e k6telezettsdgek

Szerz6d6 Felck kcitelezetts6get villalnak arra, hogy jogaikat 6s kdtelezetts6geiket a hatilyos iogszabilyok
rendelkez6sei szerint gyakoroljik, illetvc teljesink, Egrelembe vwe a hullad6kgazdilkodis orsz6gos es
teriileti c6lkitfz6seit, illet6leg egym6s jogos erdekeit.

5-1. Az Onkorminyzat kotelezetts6gei kr.ikintisen:

a.) a k<izszolglltatis hat6kony 6s folyamatos ellirisihoz a Krtzszolgiltat6 szimira sziiks6ges
informici6k szolgdltatisa;

b.) a kcizszolgiltatis kor6be nem tartoz6 hullad6kgazdilkodisi tev6kenys6gek kcizszolgiltarissal tcirt6n5
<isszehangol6slnak el6segit6se;

c ) a kozszolgiltarisnak a kozszolgi.ltatisi tenileten v6gzett mis kozszolgiltat6sokkat val6
cisszehangolisinak e16segit6s6t;

d ) a telepiil6si ig6nyek kjel6git6s6re alkalmas hullad6k gyriit6s6r e, szilitisara, kezel€s6te szolgil6 helyek
6s l6tesitrn€nyek m eghati:.rozisa;

c) a Krizszolg{ltat6 kizir6lagos k<izszolgiltarisi joginak biztositisa az iinkorminyzati rirsulisi
rulaldonban l6v6 hulJaddkgazdilkodisi 16tesitm6nyek vonatkozisiban;

t-) az i amt t6l feladatliorer6l,
az adark
69/2016. szabilYair6l sz6l6

A Szerz6d6 Felek megillaPitiil, hogy 1Ht 35. $-a szerinti telepiiLl6si <inkorminyzati rendeletalkotis azonkorminl'721 onill6 hadskcire. .Erruatt am, nnyiben a rerepiiLl€si anko.-,inyr^ti l.naa.thullad6kgazdilkodisi 
lj!.d:*-flyj, v^gy menress6g;t lapit meg ,igy'" L.avez-Coyvagy a mentess6g el 6rit6se) az NHKV Nemzeti fflfhaCk rd,ilkid;i Ko;rdrn;6 6s\Iagvonkezel5 Zr. (a oordinil6 szerv) riszlre zz Onkorminliat kotelezetts6ge.

Az NHKV Nemzeu Hullad6kgazdilkodisi Koordin6l6 6s vagyonkezer6 Zrt. ( a tovibbiakban:Koordinil6 szerv) a hullad6kgazdilkod6si kozszorgiltarisi szerz6d€s egferel6s6g6t vizsgflia_

,,[""?

hat4rid5t k trUffi,aen
fclmond;a. lzat e kiitelezert
eljiris kere

52 A Krizszolgiltat6 - a feladatait 6s kdrelezerrsegeit tartalmaz6 a jeren Szerz6d€s r/A. pongibanfoglaltakon tul - k<itelezerts6get vdllal:

o az elmfi{t 6v tapasztalatair6l riidkoztatist ad a K6pvisel5testtiletnek

o a krjzszolSiltat6s ig6nybev6tel&e kdteles ingatlanhasznil6r,'al egyedi koziizemi szerz5d6t kcit,
kezeli az ilyen tipusri szez6d6sekct (nl.ilvintairis, m5dosit6s, megsiiintet6se, stb)
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o iigyf6lszolgilata 6ti6n ellitja a kozszolgfl.tatirst igenybevev6k hullad6kgazdilkodisi
kcizszolgiltatissal kapcsolatos bejelent6sernek int6z6s6t, panaszainak kivizsgilisit, orvosl6sit, 6s a
k6zszolgiltatissal kapcsolatos iltalinos tij6koztat6st nyuf t.

Az iigy{6lszolgilat f6bb feladatai:
- k<izszolgdltetist ig6nybwev6k bejelent6seinek kezel6se,
- kiizszolgiltatist igenybevev5k panaszainak lavizsgilisa 6s kezel6se,
- szem6lyes iigyf6lszolg.ilat mrik6dtet6se,
- telefonos rigyf6lszolgilat mrlk<idtet6se,
- intetnetes honlap mikcidtct6se.

5.3. A Ktizszolgiltat6 jogosult megugadni a hullad6k elszillitisit

a) az nem a Kcizszolgiltat6 szillit6eszk<iz6hez tendszeresitett szabvinyos O,ISZ EN 8y'r0-ll.2013)

gldjt5ed6nyzetben ketiil kihelvez6sre, iudisra;
b) ha a hullad6k oly m6don keriilt kihelyez€sre, hogy a tirol6eddny mozgatisakot a kisz6r6dis vesz6lye

fenn{[ (nem lezirt vagy s6riilt ed6nyzet);
c) a glujt6ed6nyben tobb hullad6kot helyeztck el, 6s emiatt az tultcilton, vagy a gfjt6ed6ny nem

z6that6 le,6s emiatt a gyijt6ed6ny iirit6se a krimyezet szennyez6se, a hullad6k sz6r6disa n6lliiil nem

lehets6ges,

d) a tobblethullad6k vagy a zdldhullad6k nem a k<izszolgiltat6 iltal e c6lra rendszercsitett zsikban

kenilt kihelyez6sre, vagy
f) megillapithat6, hogy a gt'jt6ed6nyben a kozszolgiltat6s krir6be nem rartoz6 hullad6k kenilt

elhelyez6sre (forr6 hamu, k6-, 6pit6si tcirmeldk, illau tetem, mar6, m6rgcz6 vagy rcbban6 anyag,

etektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsinddlq gyul6kony vagy robban6 anyag) amely a

szilliris sorfn a sz6llirist v6gz6 szem6lyek 6let6ben, testi epsdg6ben, eg€szs6g6ben, tor'6bbi a

begy'r:jt5 jimriben vagy berendez6s6ben kirt okozhat, vagy a hasznositis, illetve ittalmadaniris

sotin vesz6lyeztetheti a kdmyezetet,

5.4. A hullad6kgazditkodisi kiizszolg,iltatis teliesit6se tiiw6nyben, korminl,rendeletben 6s telepiil6si

onkorminlzati rendeletben meghatirozott esetekben sziineteltethet6 vagy korlitozhat6'

5.5. Ha Kozszolgiltat6 az esed6kes szolgiltat,st elv6gezni oem mdia 6s az nem az onkorminlzat
mulasztis6ra vizethet6 vissza (pl. g6pjirmn meghibisodis, id6iirisi k<iriilrn6nvek), 6,* kciteles

helyetresit6ser6l gondoskodni, arra engedellyel 6s kapacitissa.l renddkez6 helyettes ritian Ha a

he\ettesit6s nem megoldhat6, 6s ilyen m6don a szolgdltatis a szolgiltatdsi.napon- elmarad arr6l a

Kozszolgiltar6 halad6ltalanul 6rtesiti 
^z 

Onkorminyzator. A K<izszolgiltat6 ^z +^!ill elhitulisit
k<ivet5 l"egkozelebbi szolgittatisi napon a szolgiltatis sziinrltel6se ideien felgyfilt hullad6kot is kciteles

elszillitani.

5.6. Ha a hullad6k nem a szabv6n1.os, zirt tdrol6ed€nyben, illetee nem az Kozszolgakat6 iltal kiadott,

jelzett zsikban kenil kihelyez6sre, ugy Kiizszolgiltat6 nem kciteles a hullad6k gyiit6s6re, elszilttiszra,

iezel6s6re, kiv6ve a szelektiven giaijtott csomagoldsi hullad6k hizhoz men6 iiiatptogiam keret6ben

tort6n5 begyijt6s6t.
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6. A hulad6lqgazddlkodisi ki5zszolgilltztls frnanezlrozLs ta.k elvei, m6dszetei

6.1. A hullad6kgazdilkodisi ktizszolgiltatis finanszirozisa sotin a Ht. alapelveir kell 6rvdnyesitenl
kiemdten az onellitis, kozels6g, szennyez6 fzet elveit, tovibbi a kiilts6g hat6kony hullad6kgazdilkod6si
k<izszolgiltat6s biztosiuisdnak elv6t, 6s a keresztfinanszirozis tilalminak dr,6t.

6.2 A hulladdkgazdilkodisi k<izszolgiltatis finanszirozisiban az Onkorminyzat, k<lzvetleniii nem rzesz
r6szt, a kiizszolgiltatist a hulladdkgazd6lkodisi kozszolgiltatisi dijb6l kell 6naoszirozni.

6-3. A K6zszo\ilt^t6t M ^k a v6gzett hullad6kkczel6si kcizszolgiltatisirt diiazi.s illeti meg, melyet a
kozszolgilratist ig6nybe vev6, vagy ig6nybev6tel6re k6telezett6l krizvetleniil iogosult beszedni
ft ullad6kgazdilkod.isi kozszolgiltatisi dij).
6.4 A hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatisi dtlat a Magya.r Energetikri 6s K<izm6-szabilyozisi Hivaal (a
tovibbiakban: Hivatal) javaslatinak frgyelembev6tel&el a szabllyozis6rt felel6s miniszter rendeletben
illapitja meg.

6.5. A K<izszolgiltat6 a Hivatalna.k rninden olyan tij6koztatist 6s adatot megad, amcly a Hivatal
hullad6kgazd{lkodisi kctzszolgiltatisi diiial kapcsolatos dilelSk6szit6 6s dil feltigylleti tev6kenys6g6hez
sziiks6ges- A I(<izszolgiltat6 a Hivatal iltal megjeldlt tattalommal, formiban 6s haLrid6n belii,l tesz eleger
tij6koztatisi 6s adaszolgiltatisi kdtelezetts6g6oek.

6 6 A k6zszolgAhztis dtiit az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdilkodisi Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zrt. (
a tovdbbiakban: Koordini.l6 szen') szew szedi be. A Koordin 6 szerv a Kcizszorglrtat6nak a jelen
K<izszolgiltatisi szerz5d6sben rogzitett fe.ladatai6rt a hu.llad6kgazdilkodisi ko-zszolgiltatisi dii
megillapitisi6rt felel6s miniszter iltal meghatirozott szolgiltatisi dijat Ezet.

6 7. A kozszolgiltatis keret6ben keletkez6 kintr6v6s6geker a Kootdin6l6 szerv kezeli.

jes k<izveden

*i'' n"*
6sb6l eted5 bev6tcl a Koordin6l6 szewet illeti meg.

69. A Koordinil6 szew a hulladEkgazdilkodisi krizszolgiltatisi szerz5d6s a h,,thd6kr6l sz6l6 2072. EviCDO(XV. tdrvtny 9Z/8. $ (2) bekezd6s szennti megfellel6s 6g6t v.tzsgilja.

- .l ' .*t e\mj hulladdkgazdilkodisi k6zfeladat ellit6s6ta 16trehozott szervezet kiiel6l6s66l,
feladatkdr6t6l, az adatkezelds m6di616l, valamint az adetszotgdltatesi kdtelezefts6gek t6szletesszabilyai6l sz6r6 69 /2016. (III.31.) Korm. renderet 4.g (r) - 1e es rl-r2g-dban fogfitt f"it6;"k

sziml{kat az lllami hullad6kgazdilkodisi
k6rit6l, az. adatkezel6s m6djir6l, valamint
z616 69/2016. (IL31.) Korm. rcndeler

alapjin illitla H "lkcz6sei 
(20 $ (1) bekezd6s) szednti adatszolgiltatis
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7.2. A. Kozszolgltat5 hiioyos vagy k6sedelmes adatszolg'Ittatisa eset6n a Koordinil6 szerv a nem
megfelel6 adatszolg6ltarissal 6rinten ingadanhasznil6 tekintet6ben a Koordinil6 szew iltal legut6bb
kiszirnlizott kcizszolgiltatisi dijr6l illit ki szim.lit. Az ezzel cisszefiig6sben keletkez6 dijkorekci6
eset6n minden helytillisi kotelezetts6g a kcizszolgiltat6t tetheli. Az ig1l keletkez6 kozszolg6ltarisi
dijkiilonbozet pozitiv m6rleg6t i Koordinil6 sze* a Kiizszolg$tat6nak fizetend6 esed6kes szolgiltatisi
dijba beszimitja.

7.3. A K<izszolgiltat6 hiinyos vagJ, helyrelen adatszokiltadsib6l ered6, a Koordin6l6 szerv i.lta.l nem
megfdel5 adattartdommal kiillitott sz6mlikkal kapcsolatos va.lamennyi kcivetkezm6ny€tt a

Kozszolgiltat6t terheli felel5ss6g.
7.4. A Kootdrnil6 szerv a 69 /2076. (III. 31.) Korm. rendelet 20. $ (t) bekezd6s szerinti adatszolgiltatisb6l

kiindulva megillapiqa azoo ingadanok kor6q amclyre nincs kcizszolgiltat6si dijfizet6s meghttatozva zz
adatszolgiltat6sban, ugyanakkor vElelrnezhet6, hogy az ingadannal cisszefiigg6sben teljesit6s tirrt6nt. A
Koordinil6 szerv e kijrben jogosult ingyenesen a&tot k6rni az illet6kes hat6sigt6l 

^ 
69 /2016. (I11.31.)

Korm. rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiltat{sb6l tuinp6 hgatlanok 6s sziiks6ges adataik
megillapitisa 6rdekdben.

7.5. Az el6z6 bckezd6s alaplin rtigzitett ingadanok adatir z Koordinil6 szen megktildi a

Kozszolgiltat6nak, 6s felhivya a Kozszolgiltat6t, hogy a megkriLldott ingadanokon v6gzett
szolgdltatisinak megfelel6en korrigilja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. $ (1) bekezd6s szcrinu
adatszolgiltatist legk6s6bb az 6rtesit€s k6zhezv6tel6t kovet5 8 napon beltil.

7.6. Az el6z6 bekezd6s szerinti korrekci6r kcivet6en - a kozszolgiltat6 elt6r5 adaszolgiltatisa hiinyiban -

a Koordini[6 szerv a kozszolgiltetisi diiat az ingadanrulajdonosnak sziml6zza ki.
7.7. A Koordinil6 szen' a kiszimlizott 6s az ingadaohasznil6 riltal hatirid6n beliil ki nem fizetett

kozszolgiltatisi dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

8. Kdzszolgriltat6 6ttal ellithat6 egyeb, bev6tcl mcgszenz666re iriny'u16 tev6kenys6gek 6s azok

elszdmo16si szabi\ai

8.1. A Kozszolgiltat6 a Szerz5d6s szelirtr hullad6kgazdilkodisi k<izszolgiltatison kiviil egltb

hullad6kgazdilkodisi enged6lyhez, illewe nfilvintartisba r,6telhez k<itott hullad6kgazdilkodlsi

rev6kenys6get - a kcizszolgiltat6 hullad6kgazdilkodisi tw6kenys6g6r6l 6s a hullad6kgazdilkodisi

kozszolgiltatis v6gzds6nek felt6teleir6l sz6l6 korminy'rendeletben meghatirozott hullad6k kezel6s6nek

kiv6tel6vel - nem v6gezhet.

g.2. I(ozszolg6ltat6 egy6b villalkozisi tev6kenys6g folytat{sim annyiban jogosult, amennl,iben ez nem

vesz6lyezteti a Szetz5d6s szennti hullad6kgazdilkodisi tev6kenys69 folyamatos 6s telies kcirri elliris6t.

8.3. A kereszthn anszkozis tilalminak Hl szerinti elv6b5l kovetkez5en a Kozszolgiltat6

hutlad6kgazdilkodisi kozszolgiltat{s dijdnak r€sz6t k6pcz6 €sszeti nyeres6g nem tartalrnazhatia a

hullad6kgazd6lkod6si ktizszolgiltatison kiv\il es6 egy6b glzdasagl tcv6kenys6gei kiilts6geinek,

rifordit{sainak fedezet6t

9. K6zszotgiltat6 p6nziigyi, gazdasag, mfiszaki 6s szaknai tev6keny66g6neh k6lts6g

hat6kony gazdilkod6sinak ellen6rizhet6s6g6t, 6tldthat6sigit biztoslt6 el6irisok

9.1. A Kozszolgiltat6 kciteles gazdilkodisit 6gy megszervezni, hogy a Szerz5d6ssel villalt k<izszolgiltatis

folyamatosan 6s marad6ktalanul biztositott 6s 6nanszirozhat6 legyen.

A Kozszolgiltat6 kciteles Onkorminyzat k6r6s6re, ^z 
6kala vegzett hullad6kgazdilkodisi

kozszolgiltatissal 6s a gazdilkodisival kapcsolatos informici6kat, adatokat, a szlmviteli 6s egv6b

analiukus nyilvintanisaival egyez5 tartalommal Onkorminlzatnak irisban megadnr'
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9.2. A Ki5zszolgLkat6 koteles biztositani Onkorminyzat r6sz6re, hogr Onkorminlzat kcizvetJeniil, vag1.-
atra kiiel<ilt, szakraailag felk6sztitt kdpvisel6je ellen6rizhesse Kcizszolgi,ltat6 adatszolgiltatis6nak
hireless6g6t 6s a Szerz5ddsben villalt kotelezetts6gei teljesit6s6t.

9.3. K6zszolgahat6 koteles kozrem6kcidni abban, hogy Onkorminyzaq vary k6pvisel6je az ellen6rz€s
feladatait elv€gezhesse, 6s ahhoz mindeo dokumennrmot rendelkszdsre bo.J. Az ellen6'rra. nem j6rhat
K<izszolgiltat6 ter'6kenys6genek indokolatlan wagy ism6tl6d6 megzavarisival.

10. Alvittatkoz6k, a telies{t6sbcn k6zremfik6d6k ig6nybcv6tele

10 1 Szerz5d6 Felek megillapodnak abban, hogy a Szerz6ddsben r6szletezett kiizszolg{ltatis ellit1sihoz
Kcizszolgdkat6 jogosult alvitlarkoz6k, ilretve egy€b k<izrem6kod6k (eljesit6si segedek) it6nybw6tel6re.

10 2' A Kozszolgiltat6 iltal bevont alvdllalkoz6k teljesit6s66rt Krizszolgiltat6 6gy felel, mintha sajit maga
teljesitett volna.

11. A szetz6d6s m6dosltisival kapceolatos rendelkez6sek

A szerz5d5 Felek a Szerz5d€st kizdr6rag eg1,ez6 akarattal, ir6sban m6dosithatj6k a jogszabilyok
rendelkez6seinek a megtartisival.

12. Szcrz6d6s megtzfin6se

12.1. A Szerz5d6s megszrinik:
a) a Szerz6d6s szerinti id6tartam eltelt6vel,
b] a Kozszolgi.ltat6 jogut6d n6lkiili megszrin6s&e!
c) felmondissal,
d) a Felek kcizcis megegyezdsevel.

12 2 A2 Onkorm inyzat a Szcn6d,6st a Ptk.-ban meghatitozott felmondisi okokon t6lrnen6en akkormondha!a fel, ha a Kcizszolg"iltat6:

tj.s ellitisa sorin a kcimyezer vddelm&e vona*oz6
tis el6irisait sulyosan megs6rtette, 6s ennek t6nv6r a

a,

vw 
etts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan megsrErtette,

c.,/ nem rende.lkezik 6rr inyes min6sit6 okirattal, vagy

d) a Ht.-ben meghatirozotr haririd6rc nem rendelkezik megfelel6s6gi v6lem€nnyel.

12'3' A KiSzszolgilat6 a Ptk.-ban meghatirozottakon t6[men6en a hullad6kgazdilkodisi k<izszolgiltar6si
szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

a)
felsz6[ 

megharirozott k6telezetts6g6t _ a Kozszolgakat6

hullad6 
I a ktizszolgilat6nak kirt okoz, vzgy akadilyozza a

b) 
t;\'^w

itsy vattoz,,sa meg, hog,, ^, ^ t<a.".oS!^:;#':,1-jff::IJ,::ffiil:;,il"H,J;ffij
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szerz6d6sszerf teljesit6se kordbc attoz6 ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jerent6s m6rt6kben s6tti.

l2'4 Amennfben a szerz5d6sszeg6s jellege nem zirlt kt: a misik f6l irisban 6s r6szletesen ktiteles
tij6koztatni a szerz6d6sszeg5 felet a kotelezetts6gszegis tattalmir6l 6s az elvirt, szerz6d6sszem 6rtezked6s
modjir6l A szerz6ddsszeg6 f6l koteles a szerz6d6ses kcitelezetts6g6nek 6sszer6 hatirid6n, de legkts6bb
30 napon belii.l eleget tenni, vagy a szea6d6sszeg6st mis, a misrk f6l iltal elfogadhat6 m6don oroo"solni.
Amennyrben a szerz6d6sszegS fdl kcitelezetts6gdt a felsz6litis ellen6re sem tJjesiti, a misik f6l jogosult a
Szerz6d6s t felmondani.

12.5. A kcizszolgiltatisi szen6dis. felmondisi. ideje 6 h6nap,. kiv6ve a r2.2. pont d) ponrjiban fogra.rtesetet,.melrnek t ekcivetkezise sorin a fermondisi ld6 
" -"gi.1.16.6g, "a;4iil.;;!r*J,i.i.i"u"uhatirid6t kcivet6 t h6nap.

[1. A szerz6d6s megszfinds6vel kapcsolatos rendelkez6sek

13.1. Felek megillapodnak abban, hogl a Szerz6d6s birmely okn6l fogva tr!rt6n6 megsz6n6s6ig,
(megsztintet6sig) ktitelesek egl,missal tel;es krir6en elszimolni, kiiloncis tekintettel ^z Oniorm1nyzar
feladat-ellitisi kor6be tartoz6 6s Kcizszolgiltat6 dltal vigzett k<izszolgiltatis mis kcizszolgiJtat6 iltali
zav artalan biztositisira.
13.2. A Szerz6dds megsztin6se eset6n a k<lzszolgiltatis ellitisival kapcsolatos, folyamatban l6v6 irgyek
iratait 6s nyilvintattisait a Kizszolgikat6 a telepiil6si <inkorminyzamak a hullad6kgazdilkodisi
kozszolgiltatisi szerz6d6s megszfn6se napiin iradja.

14. Vegyes 6s zir6 tendelkez6sek

14 1. A szerz6d6src, alkalmaz6sdra 6s 6rtelmez6s6re a magyat jogszalilyokar kell alkalmazni.

'14.2. A Szerz6d€sscl kapcsolatos, valamiot az annak megs&t6s6b6l, megszin6s6b6l, 6rv6nyess6gdb6l vagv
6rtelmez€s6b5l eted6 vagy ezzcl <isszefiigg6 valamennyi jogvitiban a felek a harisk<jrrel 6s illet6kess6ggel
rendelkez5 rcndes bir6sighoz fordulnak.
14.3 A Szerz6d6 Felek k<itelezik magukat arra, hogy a Szerz6d6s teljesit6se sorin nrdomisukra jutort
valamennvi informici6\ adato\ a szerz5d6ssel iisszefiigg6sben keletkezett dokumennrmok tartalmit iizleti
titokk6nt kezelik, azokar kni,rclzg Szerz5d6s c6ljaira haszniljik fel, 6s csak azon munkactsaik szimira
teszik azokat megismerhet5v6, akilinek a feladatar ellltisihoz. azok megismerise sziiks6ges, 6s irisban
kotelezcttstget vi[altak az iizled dtok megtartisita. Az iizleti titok fogalma 6rtelcmszer6en nem foglalia
ma#ban azokat az informici6kat, adatokat, stb., amelyek a felek birmelyike vagy a ktizv6lem6ny el6tt mir
ismertek voltak vagy k6s6bb, a titoktartisi kcitelezetts6g megs6rtdse n6lkiil vdltak sz6les kdrbeo ismertt6,
vagy megismerhet5v6,

A titoktartds.i kcitelezetsdg nem vonatkozik tiirv6ny, illetve cinkorminyzati rendelet alapjin a kciz&dekf 6s

a kciz6rdekb6l nyilvinos adatokta, illetve az iizleti titok megismer6sdt hat6sigok, illami, cinkormioyzati
szervek - bele6ttve az OHU-t is - sz6rnira biztosit6 rendelkez6sekre.
14.4. A Szerz6d6s egyes rendelkcz6seinek 6rv6nytelens6ge eset6n a szerz6d6s egy6b t6szei 6rv€nyben
maradnak. Az 6n'6nyrelen rendelkez6st a felek 6rv6nyes, gzdrcigt szempontb6l a lehet6 legnagyobb
m6rtikben eg1ren6rt6kri rcndelkez6ssel vil$i} fel.

14.5. A Szerz6d6sb6l ered6 iogok 6s kcitelezets6gek teljes m6rt6kri vagy r6szleges engedmdnyez€s6hez a

mindenkon misk f6l el6zetes, kisbel: hozzi.iitlliLsa sziiks6ges.
15.4. A felek k6pvisel5i kijelentik, hogy a Szerz6d6s aliirisira telies kciri fehatalmazissal tendelkeznek.
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Jelcn szerz6d6sben nem szabilyozott k€td6sekben a Polgiri Tcirvenyk<inyv 6s a Hullad6k6t sz6l6 t<irveny
rendelkezdsei az irinyad,6ak. Felek a hullad6kgazdilkodisi k<izszolgiltatisi szerz6d6st, rnint akararukkal
mindenben megegyez6t helybenhagy6l ag alittrtAk.

t'.']" .'r,rll,'(l:r\i r'\

, ,,lli nprorir,\tr.
\ ' \i,! L rr. l', 5i_+ . 

. li., .y .,,)-rx.i. r,,\.-r;loj-tE2tt^,.,t-/ |

Mohdcsi Virosgazddlkodrisi 6s R6vhaj6zisi
Nonprofi t Kfl kdzszolgaltat6

Hriber Adim iigyvez e 16- gazgat6

Zdrad6k Gritcsonydoboka Kcizs6g K6pvrsel6-tesnilete a jelen - m6dositisokkal egys6ges szerkezetbe foglalthullad6kgazdilkodisi ktizszorgiltat6si szirz6d6st a 26/2016 (/r.28.) sztuni hati,tozitiv"-r ar"g"i,". 
-

Gorcsonydoboka, 2016. i6nius 28

l!

Dr.Majom6 dt.Szab6 Zsuzsanna .. .*....7. .\ .-.= t.
irsyr6


