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mint a kcizszolgiltatist megrendel6 rinkormi,l zat (a to*ibb.iakban: Onkormdnyzat), m6sr6szr5l
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rnint hiizszolgiltatist ellit6 gazdasig tirsasig (a t<.:r,ibbiakban: Kiizszolg{ltet6) ktizcitr az alulirotr helven
ds napon az alibbi felt6telek mellett:

Prcambulum

A hullad6kr6l sz6l6 2012. evi CL)OC{V. n, ( a tovlbbiakban: Ht.) €rtelm6ben a relcpiii6si <inkorminyzat
a hullad6kgazdilkodisi kdzszolgilta(is cllitisit a kozszolgiltarrival k<itcitt hullad6kgazdilkodisi
k<izszolgiftarisi szerz5des riqin bizrositia. A telepiil6si <lnkorminyzat hullad6kgazdi&od{si
kozszolgiJtatis-ellitist k<itelezcrtsdg6ie rekintettcl szerz6d6 telek kozi;n 2014. dv jriruus h6 30- napjin
harirozort id6tartamri (10 6r) hullad6kgazdilkodisi k6zszolgdltaLisi szerz6d6.s i6tr ldtre ( a tov6bbiakban:
Szerz<id€s).

Figl''clemmel a vonrtkoz<i igazati jogszab6llokban - ktilonijseo 11 hullad6kr6l sz6l6 2Ol2.6vi CI)irOft,.
ton'6n1' 92lB S (2) bekezd6sdben, tov{bbi a kozszolgiltat6 kivilaszrisir6l 6s a hulladekgazdilkodisi
k<izszolgiltatisi szerz6desr5l sz6l6 3l'i /2013. O'111.28.) Korm. rcndelct 4.$ (1) bekezdds f) pootjiban,
valamint az illamr hulladdkgazdilkodisi k<jzfeladat cllitisira ldtrehozot szen'czet layel<il6se6l,
feladatktircr5l. az adatkezel6s m6dii16l, valarrunt az adatszolgiltatisi kiitelczerrsdgck r6szletes szaMlvair6l



szol6 69/2016. (lll.3l.) Kom. rendelet 4.$ (1)-(3) bckezd6seiben 6s 1l $-12.$ -aiban 
'alamint az

Orszlgos Hullad6kgizdilkodisi Kdzszolgiltarisi Ten'ben foglaltakra, Szerz6d6 Felek a 2014. ev irinius h6

30. napjin l6treirin Ilullad6kgazdilkodisi K<izszolgiltatisr Szcrz6d6st 2016. 6v itrniue h6 30. napiival az

alibbiak szerint modositjik:

7.

A Szerz6dds ,,Pteembulum" 2. bekezd€se helvdbe a k<ivcrkcz6 rcndelkez6s l6p:

A Mohicsi Virosgazdilkodisi 6s R6vhairizisi NoEPmfit Korlitolt Felel6ssdgii Titsasig ( a

tovibbiakban: Kozszolgi.lut6) a hrrllad6kgazdilkodisi kozszolgiltatisi tw6kenys69 v6gzis€re vonatkoz6

min6sit6si engcd€lvt a 1?719-l'l /2015. szim alatr kaPta mcg a komyczetvi'delmi hat6sdgt6l (

tor.ibbiakbarr: I [at6sig) ;\ IIat(rsig fenti szimi rrrin5sit<i okiratival C/I. min6sitdsi oszrily-ba sotolta a

'I irsas6got.

2.

A Szerz6d6s ,,Szerz6dds szerinti k<izszolgiltaiesi tcv6kcnys6g megnevez6se" cimi 1. fciezett hely6be az

alibbi rendelkezdsek l6pnek:

1.

Szerz6d6s szerinti kiizszolglltatisi tev6kenvs€g megnevez6se

l. .A kri,zszolgiltatisi tev6kenys6g kitcded:

- az ilgadalhasznil6 iltal a kcizszolgilrat6 szillit6eszk<iz6lrcz rendszeresitett gyrijt6cd6nyben az ingadanon

gl6jrott vegycs hullad6k iisszegyrijr6s6re 6s e hullad6k hullad6kli.ezel6 l6tesitrndnybe tcirr6n6 elszillitdsira,
- az ingatlanon kcpz5d5 zoldhullad6k osszegyrljtEsdre 6s clszilltisira
- az ingatlanon elkiiliiniretten gyrijtott papir- 6s mianvag- 6s fdm csomagolisi hullad6k iisszeguiit6s6re 6s e

hulladdk hullad6k-kezel6 16tesitm6nybe tiirtdn6 €lszillit6sita,
- az hgatlenon k6pz6d6 ds a lomralaniris kordbe tartozir lomhullad6k risszegriit6s6re es e hullad6k

hullad6kkezel6 ldtesitmenybe tiirten6 dszillitisira,
- a k<izszolgiftat6 lkd iizemelretett hullad6kgtit<l udvarban, hullad€kgyrijt5 ponton (rullad6kgyiir5

sziget) gyrljtcitt hullad6h osszegldlt6s6re es e hullad6k hullad6kkezel6 l6tesitm€nybe ttirtdn5 elszillitisira,
- hullad6kgrtlt6 szigetelq Mohicsi tlutladdkkezcl6 Kiizpont ftrullad6kg$jt6 u<h'ar, itrak6illomis €s

komposzril6telep) r.izemeltet6s6re.

1.1. A K6zezolgihar6 a hutlad€kgazdilkodisi kozszolg;iltat6ssa.l kapcsolatos feladatait a ielen
k<izszolgiltatisi szerz6d6sben, r'alamint a mindenkor hati\'os logszabilvokban, az Orszigos
Hullad6kgazdilkodisi Ten ben 6s a releprii6si iinkorm6nlzat rendelet6ben meghatirozott

ckifu6soknak megfelel5en v6gzi- Ennek kerer6ben:

- bizrosiria a jelen szcrzridds szerrnti hullad6kgazdilkodisi k<izszolpiiltatis fol,vamatos 6s tclies k6ni
ellitisit.



- gondoskodik a hullad6kgazdillodisi kozszolgiltatis jogszabi.lvok szetint meghatiro zott rendsz.er,
m.6dszer ds g'akorisig szerinti teljesit6sdr6l, ide€rtre a lomtalanitis 6s ez clkiilonitctt B,iir6s
telyesit6sit is;

- biztositia a k<imvezew6delmi hat5s{g dltal meghatirozott min6sit6si osztilv szednti kiivetelm6nyek €s a
min6sit6 okirat folyamatos megl6r6t;

- a hulladdkgazd,ilftodisi kiizszolg6ltatis teliesit6sdhez sziks6ges mennlisegrl ds min5se# iirm6, gcp,
eszk<izt, bcrendcz6st biztositja, rovibbi a sziiksdges l€rszimri €s kepzettsegi szakembir alkalmai: 

-

- . elvigzi a k<izszolglltatis folyamatos, biztonsigos ellltiifioz sziikseges feilcszt6seket 6s
katban tartisokat;
,g*y!: veszi illet5leg iizemelteteti, fcnntartja a hulladdkgezdi.lkodlsi kozszolgiltatis kordbe urtoz6
hullad6k kczcl6s6re meghatirozott l6tesiun6nyeket;

- mrikdrdtetr a hullad6kgazdilkodis! letve mis, iogszabilyok szerinti nldvdntanisi rendszereket ds a
hullad6kgazdilkodisi ktizszolg'iltatis teliesit6s6vel risszcfiigg5en adatszigiltatisokat teljesit a hat6s6gok
va.laminr az NHKV Nemzeti ltullad6kgazdilkodisi Koordinil6 6s Vagyonkezel6 Zrr ( a Tovibbiakban:
Koordinil6 szen) r6szere;

- a hutlad6kgazd6lkodis.i k<izszolgiltatist ig6n,vbwev6k szimira krinnyen hozz6.firhet6 i.igyf6lszolgilatot
6s t6j6koztatisi rendszert mriki5dter;

- rnegilJapitia 6s k6zzttcszi a k<izszolgiltatdst ig6nybever'6k iltali kifogisok 6s dszrev6telek elint6zdsi
reodiit;

- a tcr'6kenysdg ellitisfioz szr,iks6ges biztosirissal rendelkezik;
biztositia a vegves hulladdk girijt6s6hez az ingatJanrulajdonos legalibb 2 kiil<inb<iz5 6rm6tt6k6
g1rijt6ed6ny k6znl t<irt6n6 vilasztis lehet5s6g6q

- zsikot biztosit az ingzianhasznll6 r6sz6re a tobblethulJad6k, 6s a zcildhulladdk clhell,cz6se ciljdra;
- a 70-1'10-120'2'lO literes ed6nyzetekben valamint 1100 [reres, 3,5-7 nr3-es konrdncrekben glr]jt<itt

hiztatisi 6s a hiztanisihoz hasonl6 hulladdkot begliiri csalidi hizas ngatlanok eser6ben hetente egr
alkalommal az Onkorminrzat K6pvisel&resttilet6nek a kriztiszrasigr6l, r'alamint a h.lhd6kgazdilkod's'
krizszolgdltetls ellitisinak rendjer6l sz6l6 mtndenkor hatilyos readelere szer.int;
' elv6.gzi a tclepiilisen kihelvezctt hullad6kglrijt6 szigeten ralilhat6 1,5 m3,es frranalmi eddnyzetek
tirit6s6t, c Sriit6helyeket iizcmeheteti 6s gondoskodik a bcgfilt<in hulladdk elszillitdsrir6l 6s
v{logattatisir6l a Biomark 2000 Kfr. tclephelv6n;
- az clktil<initetten grtitend5 hulladek g,riit6s6rc 6s clszillirisdra a csalidi hizas urgarlanhaszoil6k
szimira 120 literes, sirga illen'e kfk szini ed6nlzetet biztosit,

'hizh<:z- mcn5 glijt6s kererdben begrriiti az ingatlanhasznil6 i.ltzl clkiilon(retren grriltorr papir-. mrianvag-
6s f6m csomagolisi hulladikot csalidi hizas ijtezetbcn kdthetcnre egy ali"lommal azzal, hogr a
knzszolgiltat6 az iirit6sek gyakoris6git ig6nl szerint novelheti.,

- a hiztartisokban kclediczett zcildhullad6k dijmentes itv6tele a Nlohicsi l{ullad6klczel6 Kiizpont
komposztiJ6 tclep6n; illewe az errc rcndszeresirert lcboml6 zsikokban ki-hel;,ezett z<ildhullad6k hizhoz
mend iirat keretdbcn rorten6 beg.rtjt6sc 6r,enre lO alkalommal,

- ha a k6ztcri.ileten clha$iott, rllel"*e cllen6rizeden kctriilmenvek kiiziirt ehclyczett hulladdk - ide6rwe a
telepril6stisztasigi feladarok k<ir6 ranoz6 hullad6kor is - koribbi birtokosa vagl tulajdonosa a hullad6k
elszillitisira vona*oz5 kotelezetts6g6nek nern tcsz eleget, a hullad6k clszillitisir6l az Onkorminrzat a
Kcizszolgiltat6val kcitiitt laikin szcrz6dis 6tjin gondoskodik;

- a Kdzszolgiltar6 kdreles a ktizszolgiltarisr a vonatloz6 jogszabilvoknak, az orszigos
Hulladdkgazdilkodisi Ktizszolgiltatisi 'I'ersnek ( a t<.rvibbiakban: OHKI) megfelel5en, rendszcresen,
biztonsigosart a szakmai szabi\'ok 6s kdvetclmi,nvck szerint vdgezni, a szole{ftaris{t akadilr.ozo
kcinilm6nvekrc, kirokn az Onkorminvzat 6g.r'elm6r felhivnir

- a Kozszolgiltar6 feladata telicsitdsc sorin kdtelcs a gdyr6s helv6r a lehull6 hullad6kt6l megrisztitani. a

rcriileter risztin hiuahagrni;

- a Kozszolgiltat6 koteles az ilrala ehithat6 gondossiggal az eddnyeker kezelni. Az iirit6s sorin
kelctkezctt, az iiri16st v€gzo szcmiltnek fclrrjhat<i kirokdrt a K<izszolgiltato anyagi felel6ssdggcl mnozik.



Nem mcgalapozon kirt€rirdsi rgdny esetin az edinyben kcletkezet kiroket, valamint az esedeges

szak6rt5i kohs6gct az ed6nv hasznil6ia viseli;

- a g,liit6ed6nyben a Kiizszolg.iltar6 ikal okozott kirt s K<izszolgiltar6 t6rit6smentesen koteles kijavitani,
vag' a grt;t5edinvr kicser6lni, ha a kirokoz6s ncki vagr az drdekkcirdben cljir6 szem6lyeknek felr6hat6
okb5l kove*ezem be. A Kcizszolgiltar6 k6reles a iavirisi munka id6tartamera hcl,venesit6 g-rijt5cd6nyt
biztositani;

- a K6zszolgAkat6 kcireles a hulladdkgyijt6 ed€nyck tiritisdt munkanapon reggcl hat ds cste h6t 6ra kozott
elvegezni;

- a Kiizszolgilta16 k<iteles a hell'ben szokisos m6don tii6koztatni a lzkossigot az iiritds napjir6l;

- a Kiizszolgiltat(r kiitclezcns6gc az erre a ctka biztositott szillit6 eszkozdn az ingadanon osszegliittitr 6s

a Kcizszolgiltat6 rendelkez6s6re bocsitott nagv darabos, lomtalanitis kcirdbc tanoz6 telepiildsi szilitd
hullad6\ (lom) evente lepglibb cgv alka.lommal - rz Onkorminvzat iltal meghatirozott id6pontban 6s

helyen - t<jrt6n5 begfjtdse ds elszillitisa, amcl;idrt a K<izszolgiltat6 a hulladdk tulajdonosinak kiiltir
dijazist ncm szimiGat fel. A lomtalaniris id6ponrjit Krtzszolgi.ltato az Onkorminl zartal eglczten:c

illapitla meg, aki a heh bcn szokisos m6don tii6koztatia a lakossigot. I-omnak tekinthet6 a

hizrartisokb6l szirmaz6, nem rendszcresen beglrijtcitt, a kdzszolgi.ltatis kerer6ben rendszeres(tett tirol6
ed€ntzet mdteteit meghalad6 nem vesz6lyes hullad€k pl. britor 6s egv6b hasznilati tirgy. r..*em

helyezlrct5 ki a bmtalanitis alkalmival elektronikai hulladdk, bit6gep,6pitdsi tcirmel6\ kerti hullad6h

valamiot vesz6lves hullad6k 6pitdsi-bontisi hulladdk, illati tcem, z<ildhullad6k.

1.2. lvienresiil a K6zszolgiftat6 k<itelczerrs6geir6l vis major eset6n, tovibbi ha az Onhormintzat nem

bbtosit az ingadanok megkozelitds6hez olvan ritviszonvokat /h6- €s sikoss6g mentess6g, illetve egr6b

okb6l firhatatlan a kozit/, amelv a Kiizszolgiltaro g6pjirmriteinek balesetmentes kcizleked6sit

biztositja l-iz csetben a Kozszolgihati> az akadill clhirulisit krivet5 legkozelebbi szillitisi napon kiitelcs

szolgiltatni, mcly alkalommal k<iteles az cl6z6 elrnaradl szillitisi napokon felhalmozirdotr mennvis6gni

telepiil6sr szilird hulladdk elszCllitisan is.

1.3. K<izszolgilta16 a Szerz5d6s szerinu feladatainak r6szben saiit cszkcizeivel, berendez6scivel 6s

l6tesitminy,eirel, rriszben a D6l-Balaton 6s a Si(r \r<ilgr e feleptildsi Szilird Hul.lad6kgazdilk<xtisi
Program kcrer6bcn beszerzcrt, ds a Kcizszolgiltat6 r6sz6rc itadon eszkiiziik}el berendeziseklel. illenr
ldtesitm6olek haszrrilarival tcsz eleget.

l.4.Kcizszolgiltato tev6kcnys6ge kitcrled a hullad6hgazdilkodisi kozszolgiltatis kor6be tanoz6 hullad6kok
ekiilonitctten gyi jtiit r6sz6re is.

l -5. Felek rdgziu-k, hogr a Kozszolgiltar6 rev6kenvs6ge a Ht. 6s mis vonatkoz6 iogszabilvok rcndelkezisei

szerinr hulladdkgazdilkodisi kozszo@tatisnak min6siil, amelvnek ig6nyber'6tele a k<izszolgiltatisi

teriileten az ingatlanhasznil<ik szimara - a tdrr'6ny ercj6n6l fog-r'a - kotelcz6.

3.

.l Szerz6d6s 4.2. ponqiban az ,,Orszigos Hullad6kgazddlkodisi Ugyn6ks€g NonproEt Kft."
sztivegr6sz hch6bc a,, ktimvezetv6delmi hat6sig" szdvegrdsz keriil



4.

Felek a Szerz5d6s "a hullad6kkezcl6si kcizszolgiltatis ell tisivzl kapcsolatos jogok 6s k<itelezcrts6gek,,cimf 6. feiezednek szlmoz6s6t 5. -te m6a"s"lqlt.

A Szerz6d6s 6.1. a.) pontia (m6dosirist ktiver6en 5.1. pont) he\r6be a k6vetkez6 readelkezds l6p:

a ) a kiizszolgiltatis hat6kony 6s folyamatos e irrlsihoz a Kozszolg.iltat6 szimira sziiksiges
informici6k szolgiltatisa;

6.

A Szerz5d6s 6.2. pontia ( a m6dosirist krivet6cn 5.2. pont) heh6be az alibbi rendelkez6sek l6pnek:

5.

;\ Szerz6d6s 5.1. pontia ( a m6dositist kor.er6en 5.1. ponr) a tov6bbi f.) ponrtal eg6sz ki:

?. .: ll hulladd\gazddlkodisi k<izfeladat ellirisira liuchozot szerlezet kiieliil6s6r6l,
feladatk<iret6l, az adatkezel6s m6di{r61, valamint az adatszolgiltar6si kat.l"r.nr6g.li ,iszl*t.,szabilyair6l sz6l6 69/2016. (III.3l) Korm. rendelet szeririti adatszolgi.ltatis.i id,.Lr.,..eg
teljcsit6se-

'{ Szerz6rl6s 6'1. pontilnak ( a m6dositisr krivet6co 5.1. pont) uror66 bckezd6se ez aldbbiak szerintm6dosul:

A Szerz6rl6 Felek megillapiriik, hogl a ltt. 35. $-a szcrinti telcpiilisi rinkorminyzad rendeletalkotis azonkorminvzar <tn{Il6 hatisk<ire. E-i"n amenn'iben a' teleptir6si ariL-nr"r.t'-'i.ro.r*
hulladdkgazdiltodisr kiizszorg{rtatisr dijkedrezmdnyt, r:"g) -.n,"rr6g"t lapir meg, d. elmEn'
l':$' a men-r9s:eg elszimollsa (megt6ritese) az r.\ -lKV -Nemzet 

t tilaa;kgazdilr: ;#;;vagyonkezcl6 Zrt. (a to*ibbiakban: k.rorai"aa sze r') rdszere az onkormiovzat kciter

l-' \H[)' Nemzer lrurJadekgazdilriodisi Koordrnir6 6s vagyonkeze.r5 zn. ( ^ rovibbiakban;Koordini16 szen) a hullad6kgazdilkodisi kazszolgirratisi szcrz5d6s megfelel5seg6t vizsgilja.

,^ill?
rendc

haririd6t kovet5 30 uapon beliiLl a hulad6kgazdrilk
felmondja. A telepril6si <inkorminrzar r kritelezen
eljiris kerer6ben rizsgilja.



5-2. A K6zszo\ittato - a fela&tair 6s kdtelezctts6geit t^rt^lrn z6 a jclctr Szerz5dds 1.1. pontii.ban

foglaltakon tul - kcitelezetsqpr villd;

o az elmritt ei' rapasztzletai6l tii6koztatist ad a K6pvisel6testiiletnek

o a k'zszolgi)tatis ig6nybev6tel6re k<iteles ingatJanhasznil6val egy-cdi k<iziizemi szerz6d6t krit,

kezc[ az ilven tipust szerz6d6seket (nr:ilvintartis, m6dositis, megsziintet6se' stb)

o iigrf6lszolgilata ririin ellitia a kozszolgiltatist g6nvbever'6k hullad€kgazdilkodisi

k3zszolg.iliatissal kapcsolatos belelent6seinek intdz6s6t, panaszainak kivizsgilisit, orvoslisir, & a

kctzszolgilutissal kapcsolatos 6ltalinos tii6koztat6st nytit.
Az tigrfelszolgila t f6bb feladatar:

- kozszolgdltatist ig6nybeve!'5k bejelentdscinek kezel6sc,

- kozszolgiJtat6st ig€nvbcvev5k panaszainak kivizsgilisa €s kczel6se,

- szem6lyes r.igy f6lszolg'ilat m6k6dret6se.
- telefonos iigy f6lszolg6la t miktjdrctdse,
- intcmetes honlap mriktrdtet6sc.

7.

,1 Szerz<id6s 6.2.1. pon(a ( a m6dosirist k<jvet6eo 5.2.1. pond he\'6bc az al6bbi rendelkczdsek l6pnek:

5.2.l. r\ KozszolgSltat6 iogosult megtagadni a hullad6k elszillitisit:

t) az nem a K<izszolgiltar6 szillir6eszl^rizdhcz rendszeresitcn szabvintos (l\{S7- IiN 84tl-l:2013)

g'tijt5ed6nyzetben ker kihel,vez6sre, itadisra;
b) ha'a hutlad6ir oly modon keriilt kihelvez€sre, hogy a tirol6ed6Irv mozgatisakor a kiszrir<idis vesz6lvc

fennill (nem lezirt vagl sdtiilt eddn,vzet);

c) a grijr6eddnyben tobb hulladdkot helveztek el, ds cmiatr az rulldltott, vagl a gyriiroedenl' nem

.irhati> lc,6s emiatt a gyriir5cdeny iirir6se a korrr.vezet szennycz6se, a hullad6k szrir6clisa n6lkiil nem

lchets6ges,
d) a ttibblcthulad6k varf a zoldhulladdk nem a kiizszolgiltat6 ilml e c6ba rendszeresitetr zsikban

keriilt kihclvez6sre, r'agr

t) nregillapiihat,i, h"g: ^ 9tjt6ed6n1'bcn a k<izszolgiltatis kor6be nem tartozdr hullad6k keriilt' 
elhe-l.vezdsre (f".r6 ha-u, k6-,6pit6si t<irmcl6l,, illad tetcm, mat6, m6rgez6 r,agv robban6 anvag,

clekaonikai hullad€k, foly6konr tagl befaS.on zsiradEk, grll6kony vagl tobbano anyag,) amcly a

szillitis sorin a szillitiit v6gz6 szem6lye\ 6letiben, tcsti 6pseg€ben, egiszsig6ben, tovibbd a

bcgyijt5 j6rmriben vagv berendez6s{ben kirt okozhat, vagy a hasznosiris, illenc irtalmatlanitis

sorin veszilvezretheti a kiimyezetet.

A Szetzld€s 6.2.2'-6.2.5. alpontiain ak szAmozAsa 5.2.2--5.2.5.rc m6dosul'

8.

,\ Szerz5dds 7. feiezet6nck 6s valamennyi alpontilnak szimozisa 6ra m6dosul.

A Szerz6d6s ?.6. pontia (m6dosirist kovct5en 6.6.) hcll6be a krivctkez5 rendelkezis I€p:

6.6 A kozszolgilatis dijit az NHKV r.Nemzeti Hullad6kgazdilkodisi Koordhil6 6s \ragvonkezel5 Zrt- (a

rovibbiakban: Koordrnil6 szc^') sz,er\- szedi be. A Koordinil6 szen a Kdzszolgiltat6nak a ;elen



K<izszolgi.ltatisi szerz5ddsben rcigzitett feladatai6rr a hulladdkgazdllkodisi k<izszolgdltatisi dii
megi.llapitisi6n felel5s miniszter iltal meghatirozott s zo\ t*Asi diiat fizet.

9.

Szerz6d6. Felek a Szerz5d6s 7. pongit (m5dositist krivet6en 6.) az. alibbi 6.7,, G,g.,6s 6.9. pontol-kal
cgdszirik ki:

6 7 A k6zszolglltatis keret6ben keretkez6 krntr6v5s6geket a Koordinir6 szcn' kczeli.

k<izredcn
rigv, hog1

ek
6sb6l ered5 bev6rel a Koordini.l6 szen et rlleti meg.

69' ,\ KoordrnAl6 szcn'a hulladdkgazdiltodlsi kctzszolgiltatisi szerzSdts a hullad6kr6l sz6l6 Z1.2. ivrCL\OC$/. tcinenv 92lts. $ (2) bekezd6s szerind megfelil6s 6.g6t vizsgilla.

7.

!1 -enyti- --huUad6kgazddlkodisi ktizfeladat elldrdsdra l6ttehozort azewezet kiieliil6s6r6t,
feladatk6t6r6l, az adatkezelds m6diirbl, valamint az adatczolgiltatisi kiitelezens6gei. .e"rr.,."szab{lyaitril sz6l6 69/2016. (III.31.) Korm. renderet 4.g (1) - (3) 61 11-r2g-6ban fograk iehdtelek

t\oz6 szimlikat az illanri hullad6kgazdilkodisi
feladatkcjr6r5l, az ada*ezcl6s m6d1fu61, r,alamint

brilyair6l sz6l6 69/2016. (11t.31.) Korm. rendeler

alapjrin illitja ki. 
clkezdsei (20-$ (1) bekezdds) szerinti adatszolgiJtatis

?.2. ,4 Ktizszo k6sede
megfclel6 adat ingarja
kiszimlizott k ilji ki
e.sct6n minden helytillisi kcirelezerts6g a

dilkiiltinbrizer poziriv merlegdr a Koordinil
diyba beszirniqa.

7 3 .{- K<izszolgiltat6 hiinlos vagl helvtelen adatszolg.iltatisib6l ered5, a Koordini.l6 szen. {ltal ncmrncgfelcl5 adattartalommal kiillitotr szimlikJial kapcsolatos valamennf krjvetkezm6nven a

ndelet 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgiltatisb6l
re nrncs kiizszolg{Jtatisi dijfrzetis r:,eglratitozva az. az ingarlannal osszefiiggdsben tcljesirds t<!rr6nr. ..\

k6rni az iller6kcs hat6sigt6l a 69/2016. (Il. 31.)
tarisbol hiinrz6 ingatlanok 6s sziiks6gcs adaraik

megillapitisa 6rdek6ben.



7.5. Az el5z6 bekezd6s alapiin r<iftett ingatlanok adatart a Koordinil6 szen' mcgkiildi z

K<izszolgiltatrinak, 6s felhivia a Kozszolgiltat6t, hogy a mcgkiildon ingadenokon vdgzett

szolgiltatisiaak megfelel6cn korrigi.lja a 69/?016. (IIL 31.) Korm rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti

adatszolgiJtarist lcgkds5bb az 6ttesit6s k6zhczv6tclit kovet6 8 napon beliil.
1.6. Az el6z5 bekezd6s szerinri korrekci6t kovct6en - a k<izszolgiltat6 elt&5 adatszolgiltatisa hiinviban -

a Koordinil6 szerv a k<izszolgiltarist diiat az ingadantulajdonosaak szlmlizza ki.
7.7. A Koordinil6 szen, a kiszirolazott 6s az ingatlanhasznil6 iltal hatind6n beliil ki nem fzerett

kiizszolgiltatisi dij behajtisa €rdek6ben int6zkedili.

Fclek a Szerz6d6s 13.1. pontjit kiegeszitik;

.Lz Onkorm6nyzat a Szerz6d6st a Ptk.-ban megharirozort fclrnondisi okokon tulmen&n akkor

mondharia fel, ha a Kiizszolgi.ltat6:
a) a hullad6kgazdllkodisi kdzszolgilutis ellitisa sorin a krimrezet v6delmdre vonatkoz6

iogszabil-rok vagy a ri vonarkoz6 hat6sig dijnt6s el6ir6sait silyosan mep6nette,6s ennek t6ny6t a

bfudrsig vag.r a hat6slg ioget<isen rnegllJapitotta,

b) a Szerz6d6sben meglllapitott kritelezcrts6gdt nehi felr6hat6 m5don srlll'osan megs€rtette,

vaB'
c) nem rcndelkezik 6n'6nyes min6sit5 okiranal:

d) a Ht.-ben rrreghatirozott haririd6re nem rendelkezik Incgfeltl5segi r'6lem€nnvel'

12.3. A. Kozszolgit ltatri a Pdr.-bao meghariroznrtakon rulmeo6en a hullad6k€Fzdilkodisi k<izszolg6ltatisi

szerz5d6st ak.lior mondhatia fel, ha

a) az Onkorminvzat a Szerz6ddsbco meghatitozotr kdtelezets6g6t - a Kcizszolg'iltat6

felsz6lirisa e[en&c - srilrosan megs6rtr5 is ezzel a kiizszolgiltat6nak kirt okoz, vag; zladAltozza a

hulladdkgazdilkodisi kcizszolglltatis tcliesit6s6t; r'ap"'tr

b) a Szerz6d6s megkords6t k<iver6en hatiJl'ba l6pett jogszahily a Szcrz6d6s tartalmi elcmeit

rigy viltoztatia meg. hogl az a K<izszolgilrat6nak a hulladdkgazd.ilkodisi kozszolg'iltatis

si-crz<5d6sszer6 rcliesirese kiir6be tarroz6 16o1,eges €s jogos 6rdekcir ielcnr6s rn&t6kbcn s6ni.

12.

Felck a Szerz5d6s tovibbi pontiait eg1'el cscikken6 sz6mra m6dositjik.

13.
Egy6b rcndelkez6sek

Szerz6d6 Felek a kozritruk ?t)1.1.6v juruus ho 30. napjin l€trcjott Hullad6kgazdilkodisi Kozszolgiltatisi

Szerz6d6s jelen m6dositissal nem 6rintert rendelkez6seit viltozatlan tartalommal tovibbra is hatilyban

ldv<inek tekinti-k.

-\ felek kdprisel6r kijelentilq hog.,.a Szerz5d6s aliiris{ra telies koni fe lhatalmazissal rendelkeznek.

Jelco szerz5d6sben nem szab6lyozott k&d6sckben a Polgin Ton'6n,vkont'v 6s a Hulladekr6l sz6l6 t'iin'6ny

is v6gtehairisi rendeletei, Agazai is szakmai jogszabilvok, valamiot az Orszigos ttullad6kgazdilkodisi
Kozszolgiltarisi'l'cr- rcnrlelkez6sei az irinvad6ak.



Felck a hullad6kgazdl&odisi
helybenhagy6lag aliinik.

N{ohics, 2016, jrinius 27.

k<izszolg,iltarisr szerzod6st, mint akaratukkd mindenben megegyez6t

....._..._1"*.Lr..
irlohicsi Virosgazddlkodisi 6s R€vhaj6zisi Nonprofit Kft

Hfib€! Adim kozszolgiltar6
igS*-ezer6-rgazgat6

Kisnyirid krizs69
Fledrich Gabriella


