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Hullad6IcgazdAlkoddsi kdzszolg6Itatlsi s ?erz6d6s

N€r: Palotabozsok K6zs6g Onkotm{nyzata

Cim: 7727 Palotabozsolq Kossutl I-. u. 73.

Ad6szim; 153317 22-7-02
KSH azonosit6 (statisztikai szlmid)z 7533372?-8471-321-02
Banksz{mlaszim: 504001 06-1 1000884
Szirnlavezet6 pcnzint6zec Mohicsi Talarek Banh Zn
K6pviseli Ritzl R6bert polgfumester

mint a krizsz-olgiltatist megrcndd6 on-korminlzat (a rovibbiakban: 6nkomr6nyzat), misreszr6l

Tdies n6v: Mohicsi Ydrosgazdilkodlsi 6s Rdvheidzdsi Nonpmfit KorLitolt Felcl6ee6gll Tdrsas{g

R6r'id n6v: }{oh6csi Virosgazdiltodisi Nonprofit Kotlitolt Fdel6ssegri Tirsasig
Sz6khely: 7700 Mohics, Szabadsig u. 17.

C6glcgz€*szim: 02.V) -0 617

KSH azonosit6 (statisztikei sz:imfel): 7100424238t157202
KOJ azonosit6: 100209E86
KTJ azonosit5: 70223289
Ad6szim: 11004242-2-02
Bankszirnlaszim: 50400096-1101 1&46

Sziralavezct6 p6oziatezet lvlohicsi Takar6k BanI Zrt
K6pviseli: Hfbcr Adirn iigyv ezea6-igazgzt|

mint kozszolg6ltetist eMt6 grzdasigi rirsasag (a tovibbiakben: K6zszoltlltat6), (a rov{bbiabea
egyfitt Felek) k6z6n az alulirort helyen 6s napon az a.Libbi feltdtelek mdletn

Prcambulum

A hullad6kr6l sz6l6 2072. 6n CI-)OO(V. w. ( a tovibbiakban: Hr) 6rtelm6ben a rdepril6si iinkorminyzat
a hullad&gazdilkodisi k6zszolgiltatis ellitisit a krizszolgiltat6vel kot6tt Lo.U"d6lg"zd,ilkod6si
k6zszolgdltatlsi . szerz6d6s ritfin brztosltja- A telepfil6si riukorminyzat huIad6kgazdilkodisi
kozszolgdltatls-ellirisi k6telezettseg€re tekintenel, a vonatkoz6 igazati jogszabilyokban - fi iincisen a
I{t.-ben - valamint a1 O-53€os Hullad6kgazdilkodisi Kiizszolgdltatisi Tervbea foglaltal@ Egrclemmet
felek megk<itik a ielen hullad&gazdilkodisi k6zszolgiltatisi szerz6d&t ( a tovibbiakban: Szerz6t€s),

A Mohicsi Virosgazditodisi 6s Revhai6zisi Nonpro6t Korlitolt Fdel6ss6gri Tirses6g ( a tovibbiakbar:
Kiizszolgi.ltat6) a hullad6kgazdilkoddsi k6zszolgfltatisi ter,6keayseg vigzts rc t onatkoz6 min6s(tesi
engeddln r 17749-71/2075. szim alart kapta meg a k,iimyezetv6delmi hat6sigt6l ( tovibbiakban:
Hat6sig)- A Hat6sdg tenti szimri min6sit6 okiratival C/I. mi-o6sit6si osztilyba sorolta a Tirsasigot.
Fentiekre tekintettel a jelen szeiz6des megk6tes6nek t6rveoyi fdt6tdei fennillnak.

Palotsbozsoki K6z6s 0nkorminyzati Hivatal
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Szerz6dds szeiinti k6zszolg{ltetiei tev6kenyadg megnevcz6se

1. A k6zszolgdltatisi tcvekenyseg kitetjed:

- rz ingadanhasznil6 iltal a k6zszolgd.ltat6 szillit6cszk6zdhez rendszeresitett gyriit6ed6oyben az ingadaoon

g)4iitdtt vegyes hulladek osszegnijt6s&e ds e hullad6k hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe tort6n6 dszillitisira,
- az ingadanon k€pz6d6 zSldhullad6k tisszcgyriit6s&e 6s elszillitisira
- az ingedanon dktilonitcttcn gJ ijt6tt papir- 6s mianyag- 6s f6m csomagolisi hullad6k 6sszegnijt6s6re ds c

h"lt.del hulladEkkezel6 16tesitrnenybc t6rt6n6 dsz6llitis{m,
- az ingadanon k6pz6d6 6s a lomtalanitis kiir€be tzrtoz6 lomhullad6k 6sszegnijt6s6re 6s e hullade-k

hullad6kliezel6 l6tesitm6aybe t6tt6n6 elszillitisira,
- a k6zszolgiltat6 iltd fzcmeheten bullad6kgyfjt6 udvarban, hullad6kgnijt5 ponton (hulladdkgyfjt6

szige$ glniit6tt hulad6k 6sszegliit6sere 6s e hullad6k hulladekkezel6 l6tesitm6nybe tort6n6 elszilitisira"
- hullad6kgnflit6 szigetelq ]vlohicsi Hullad6kkezel6 K,6zpont ftulladekgyujt6 udvar, itrek6illomis 6s

komposzuil6telep) ff zemdtct€sere.

1/A. A K6zrzolgilr;e.t6 a hulled6kgazdillodisi kozszolgi.ltarissd kapcsolatos feladeteit a )elen
k6zszolgi.ltatisi szerz6dcsbeo, valamint a mindenkor hatilyos iogszabilyokbaa,, az Orszigos
Hullad6kgazdilkodisi Tervbcn 6s a tdep0l6si 6nkormioyzat reoddet6ben meghatirozott
el5irisoknak megfdel6en vegzi. Enoek keret6btn:

- biztositja a ielcn szerz6d6s szetinti hullede}gazdilkodisi kcizszolgiltatis folyamatos 6s tcljes k6r6
dlitisit,

- gondoskodik a hulladekgazdilkodisi k6zszolgilut6s jogszabilyok szcrint meghatirozott readszer,
m6dszer 6s gyakorisig szerinti teliesiteset6l, ide6rtve a lomtdasitis 6s az elkiil6nltett Bnijt6s
tdjesites6t is;

- biztositja a k6myezew6delrni hat6sig {ltal meghat6tozon min6sit6si osztily szerinti k6vetclm6nyek ris a

min6sit6 okhat folyamatos mcgl6t€q
- a hullzd6kgazdilkodisi k6zszolgiltetis tdjesit6schez sziikseges mcnnyisegfi 6s min6s6gf 15m6, gep,

eszk6zt, berendez6st biztosiri4 tovibbi a szffkseges 16tszim6 es kepzetts6g6 szakcarber alkalr.az;
- clveg,zi a kozszolgiltatis folyamatos, biztonsigos ellitdsdhoz szukseges fejleszt6seket 6s

kzrbantartisokaq
- igcnybc veszi illct6leg iizemdteteti fenotartia a hullad6kgazdilkodisi kdzszolgiltatis kor6be urtoz6

hullad6k kezel6s€te megharirozon l€tesitmEnyekcq
- miko'dteti a hullad6\azdilkodisi, illetse mls, jogszab6lyok szerinti nyilvintartisi rendszereket 6s a

hullad6kgezdilkodisi kiizszolgfltatis tdjcsit€s6vel iisszcfiigg6cn edatszolgdlhtasoklt tdicsit a hit6s{gok
valamint az NHI(V Nemzeti Hullad6kgazdilkodisi Koordinil6 6s Vagyonkczel6 Zrr ( a Tovibbiekban:
Koordinil6 szew) t6sz6rc;

- a hullad&gazd{lkodisi koxzolg6ltadst ig6nybevev6k szimin k<innyen hozzifirhct6 iigyf6lszolgilatot
6s tijdkoztatisi rendszert m6k6dteq

- megillapitja 6s k6zz6teszi a k6zszokiltatist ig6nybever'6k ittali kifogisok es 6szrev6telek dintezesi
reodi6t;

- a tw6kenyseg dlitisdhoz sz0}sfues biztositissd rcndelkezfu
- biztositie a rregres hullad€k gnijt€s6bez zz ingatlentulaidonos legalibb 2 kulonb6z6 fumert€ki

g5nijt6edeny kozfil t6tt6n6 vilasztis lehet5seg6t;
- zsikot biztoslt az ingadanhaszni.l6 r6sz&e r tobblethullad6( 6s a ziildhulladek elhdyezese c6Jj6ra;

- s, 70-710-12A-?40 literes ed6nlzetekben valamint 1100 literes, 3-5-7 m3-es kont6nerekbcn Snijt6tt
h{ztartisi 6s a hdztartisihoz hasonl6 hulled6kot begyuiti csdidi hizas ingadanok eset6ben hetente cg),
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allialommd az Ookorminyzat Kdpvisd6test$let6nek a koztisztasigrol, valemiot a hullad6kgazdilkodisi
k6zszolgiltatls elJitisinak rendj6r6l sz6l6 mindcnlor hatilyos rerrddete szcdnt;
- elv6gzi a tdepii,l6sen kihdyezett hullad&gy6jt6 szigeten td6lhat6 1,5 m3-es frt2rtalmi cd6nyzetek
iirit6s6q c g iit6helyekct 0zemclteteti 6s gondoskodik a begyijtritt hullad6k dsz5llitisir6l 6s

vilogenatisir6l a Biomark 2000 Kft. telephetyen;
- az clk0ltioitettcn gyujtcnd6 hulladek g1'riit6sete 6s dszillitisira a csdidi hizes ingadanhesznil5k
szimira 120 literes, sirga illetve k6k sfiri ed6nJzetet biztoslt,

- hizhoz men6 gy6it6s ketet6ben begSnijti az ingatlanhasznil6 iltrl elkrll6nltetten gyrijtiitt papir-, mfanyag-
6s f6m csomrgollsi hrnledekot csa.lidi hizas tivez€tber kdth€teote egy alkdommal tad5 hogy z
k,iizszolgiltat6 az iirit6sek grakorisigit ig6ny szednt novelheti.,

- a hdzta*isokban kele&ezett z6tdhulhd6k diimentes its6tde a Mohicsi Hulladdkkezel6 Kozpont
komposzt 6 telep6n; illewe az eEe rendszeresiten leboml6 zsikokban kihely'ezett zoldhullad€k hizhoz
men6 lirat keret6ben tcirt6n6 begSni)t6se cvente 10 olkalomma\

- ha a k6zteriileten elhagyott, illewe dlen6dzeden k6r0lrninyek k6ziitt elhdyezctt hullad6k - idc6rtve a
telepiil6stisztasigi feladatok kotdbe tartoz6 hullad6kot is - koribbi binokosa vagy rulajdonosa a hulladdk
elszillitj.sirz vonatkoz6 k<itdezens6g€nek nem tesz eleget, a hullad6k elszilltisir6l ez Onkormi!)zat a

Kiizszolgiltat6val kotott krll6o szez6d6s 6tlin gondoskodilq
- a Krizszolgilut6 k6tdes a k6zszolgiltatist a vonatloz6 iogszab{lyoknalq az Orszigos

Hulladekgazdilkodisi K6zszolgiltatisi Tercodi ( a tovibbiakban: OHICI) megfelet5en, rendszercsen,
biztonsigosan a szakmai szabilyok es k<ivctdmenyek szerint v6gezni a szolgiltatis6t akadilyoz6
kcirElrnenyekre, kirokra zz Oqkorm&rlzat fig).elmdt felhivni;

- a Kozszolgdltat6 feladata telesitese sorin kdtdes a gnijt6s hdy6t a lchull6 hulladekt6l megtisztitani, a

teriiletet tisztin hiuahagrni;

- a K6zszolgdltat6 k6teles az iltala clsi-rhat6 gondossiggal az ed6oyeket kczelni. Az iitites sorin
kdetkezett, az iirit6st vegz5 szeo6Jyoek feJr6hat6 kirok€rt a Kcizrszolgiltet6 anyagi fdd6ssfud tartozik"
Ncm megalapozon k6nerit6si ig6ny eset€n ez ed6nyben kcle*czen ldrokag vdamint az csctJeges

szak6n6i k<iltseget az ed6oy haszn6l6ja viseli;

- a gnljt6eddnyben a K6zszolgiltat6 ilal okozott kirt s Kozszolgiltzt6 t6rit6srneotesco k6teles kijavitani
vagy a gyijt6ed6nyt kicser6lni ha a klrokozis neki vagy az 6tdekkor6ben eljir6 szernelyeknek f&6hat6
okMl kiive*czett be. A Kozszolgilut6 kdteles a javitisi munka id5tartaoira helyenesit6 gyfjt6edenyt
biz toslta ni;

' a K6zszolg'iltat6 koteles a hullad6kgSniit6 ed6nyek iirit6s6t munkanapotr resd hat 6s este h6t 6ra kiizcitt
elvegezni;

- a KiizszolgiJtat6 ktiteles a helybcn szokisos m6doo rij6kozami a lakossigot az iirir6s napjir6l;

- a K<izszolgiJtat6 kdtelezetts6ge az ene e ctha, biztositott szillit6 eszk6ztn u ingadanon osszegyfi,tiin 6s

a K6zszolgdltat6 rcnddkez6s&c bocsitott nagy darabos, lomtalanitis kdrebe te.rtoz6 telepril6si szillrd
hulladEk Qom) dvente lcgalibb egy alkalommal - az Onhorminyzat 6ltal megb2trrozott id6pontban 6s

helyen - t<in6n6 begyfitese 6s dszillitisa, amely6rt a Kozszolgiltat6 a hulladek nrlaidonosdnak kiiliin
dijazist nem szimithat fel. A lomtalanitis id5pontjit K,iizszolgdltat6 az Onkorminyzattal egyezteoe
illapitja meg aki a helyben szolcisos m6don tiillkoztaqa a lakossigot Lomnak tekinthct6 a

hiztertisokMl sztmraz6, ncm rendszeresen begyrijt6tt, a kozszolgiltauis kerct6ben rendszetesitett tirol6
ed6nyzet m&eteir meghalad6 nem vesz6lyes hulladel pl. bftot 6s egy€b haszn6lati tirg.. Nem
helyezhet6 ki a lomtalznitis alkalmival elekronikai hullad6\ h6t6gep, epit6si tormd6l,., kerti hulladek
valarnht vesz6lyes hutladd\ epit6si-bontisi hullad6k, illati tetem, z6ldhullad6}-

1.2. Mentesil a Kdzszolgiltat6 k6telezetts6geit6l vis maior csct&L tovibbd ha az Onkorminyzat ncm
6lztosit az ingadanok megkdzeUt6s6hez olyan ftviszonyokat /h& 6s sikossig mentess6g, illeve egy6b
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okb6l j6rhatzdan s, kdzit/, zrnely a Kbzazolgilut6 gepjirmdveinek balesernentes kozleked€s6t
biztositja. Ez esetben a K6xzolgdltat6 az akadily elhdrul6sit k6vet6 legkozelebbi szillitisi napoa k<iteles
szolgiltatni mdy alkalommal k6teles az el6z5 dmaradt szdllitisi aapokon fdhalrnoz6dott rncnnyisdgu
tdepril6si szilitd hullad6k elszillitisire is.

1.3. Kcizszolgiltat6 a Szez6d6s szerinti feladatainak r6szben sajit eszk6zeiv4 bereodez6scivd 6s

l6tesitrn6nyervel, r6szben a D6l-Balaton 6s a Si6 V6lge Telep 6si Szilird Hullad6kgazdilkodrisi
Program keretiben bcszerzett, 6s a Koxzolgiltat6 t€szire itadon eJzk6z6kkel, berendezcsekkel, illetve
l6tcsitmenyck hasznilatival tesz deget.

l.4.Kiizszolgiltat6 tevekcnyrege kiterjed a hullad6kgazdilliodisi k6zszolgi.ltatis }6r6be tanoz6 hullad6kok
dhil<initencn gyrijt6tt r6sz6re is.

1.5. Felek rofltik, hogy e Kcizszolgiltat6 tcr'6kcnFee a Ht. €s mis vooat[oz6 iogszabilyok renddkez6sej
szerint hullad6kgazdilkoddsi kozszolgiltatisnali min6siil, amelynek ig6nybev6tele a krizszolgdltarisi
terileten az ingatlanhasznil6k szimira - a riiw6ny ereieo6l fogva - k6tclcz6.

,

Szez6dds ezerinti k6zszolg{lt t4si tcr et

A k6zszo[Atet6 a bulJad6kgrzdilkodisi kiizszolgiltatist Palotabozsok k6z86g telies k6zigzzgztisi
rcriiletcn litja d

3.

A Szcrz6d€e szerinti k6ztzolgftatis id6tartrna

A K6zszolgfltat6 a k6zszolgiltatis dliEsit 2016. i6lius 1, napiitdl 2017, 6v itniur h6 30, napiriig
k6 teles ellitni.

rt.

A hulled6kgazddlkodAei kiizszolg{ltat{e mia6s6gi ism6rvci

4.1- A Szerz6d6s sze;nti hulladekgazdilkodisi Lozszolgiltatis min6segi ism6n'eit a h.thd6kgazd6llodisi
kdzszolgiltatrisi tevekenyseg min6sites&51 sz6l6 N73. &d C)Ory. t6rveny 1. mell6klct6ben
meghatirozott, a min6sit6si osztily megszerz6s6hez sztikseges k6vetdm6nyek alapjin harfuozzik meg a

Szen6d6 Fdek.

4.2. A Szen6dis szerhti hullad6kgazddlkodisi tev€kenys6g vegz€s6hez szii&s6ges, a k6myezetvddelmi
hat6sig 6ltal meghatirozon min6sit6si osztily C/I.

4.3. A Kozszolgiltat6 a kozszolgiltatis id6tartama alatt kotdes a hullad6kgu zdilkodisi k6zszolgiltatishoz
a Ht.-ben 6s mis kapcsol6d6 jogszabilyokban el6in szarkmai 6s szemdll fdt6tdeket biztositani
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4.4. A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatis kiinibe tertoz6 hullade} kezelese, illen'e irtalmatlanitisa a
Cik6i Hulladelkezel6 Kdzpont reriilet€n tortenjk.

4.5..Kozszolgiltat6 saiit k6leeg&e k6teles a hulladekgazdilkodisi k6zszolgilutishoz kapcsol6d6, a Hr 6s
vegrehaltisi rendelete szerinti komyezentdelrni biztositist k6tri, bcle6rtve az tizemeltet6shez sztiks6ges
gcpjdrm6vek felel5ss6g biztositisit is.

5.

A hullad6lgzzdflkod6si k6zszolgdltat{s all6t6sivat kapcsolatos iogok 66 k6tclezctts6gck

Sze':'6d6 Feleh \<itelezettseget villalndi arra, hogy iogaikat cs kiitelezettsege.iket a hatflyos iogszabilyok
rendelliezdsei szerint gyakorolii\ illewe teljesiti\ figrelembe veve a hullad6kgazdilkodis orszigos 6s
tertleti c6lkitfzeseiq i[et6leg egymis jogos &dekeit

5.1. Az Onkorminyzat k6telezetts6gei kiilcin6sen:

"-; .a - 
kalz.glsaltatis hat6kony €s folyamatos dlitisihoz a K6zszolgiltat6 szimira sziikseges

inforrrici6k szolgiltetise;
b.) a k6zszolgiltatis k6nlbe nem tartoz6 hullad6kgezdilkodisi tev6kenysegek k6zszolgiltatissal t6rt6n6

6sszehangol6sinak d6segitese;
c') a kozszolg6ltat'isnak a k6zszolgiltarlsi tenilcteo vfuzett mis k6zszolgi.ltatisokftal val6

6s szehaogolisin ah e16segitds6q
d.) a telepul6si igenyck kidegit€s&e alkalmas hullad6k gi.rite.6r., sz5llitisira, kezcl€sdre szolg6l6 helyek

6s 16tesitm6nyek meghatimz6sa;
c) a. K6zszolgilg.: .llT"lrST kdzszolgiltatisi joginak biztositdsa az 6olo.rrninyzati tirsulisi

tulaldonban lev6 hulladekgazdilkod{si l6tesirneny& vona&ozisihan

C) az illarni hullad6k feladatk6rer5l,
rz adatkezel6s m
69/?016. (rlr.3t) bilYair6l sz6l6

A Szerz6d6 Felel' megillapitj{\ hogl' a llt.35. $-a sz";"ti tdepiil6si 6nkorrr{apati rendcletalkotis azonkormiayzat onill6 hatiskote- 
-Emratt amennyiben a tercptl€si oir.".u"yr"u rerrderet

hulladEkgazdilkodrisi kiizszolgiltatisi dijkcdvezmtnyt, va meg 691 a hedvezm{ny
l:B e .ment:s:69 elszimolisa (rncgt6rit6se) az NHKV dflkodiii Koordiait6 es
Vagyonkezel6 Zn. (a tovibbiakbao: Koordinil6 szcn) r6s kcitelezetts6ge.

1. \IK Nemzcti Hullad6kgazdilkodisi Koordinil6 es Vag,onkezel5 Ztt. ( a tovibbiakban;
Koodindl6 szerr) a bulladekgazdilkodisi k6xzokiltat6si szerz 6d6siegferelds6g6t vizs'gilia.

A Koordinil6 szenr megiilapitia, hogy a k6
Hullad€kgazdilkodisi Tervben fogla.lukoak 6s arr6l
ben meghatirozort bat6rid6re acm rendelliezik
hatr{rid6t k6vet6 30 napon beJril a hulJad
felrnondia. A tclcpril6si iinkorminyzat e
eljiris kerer6ben vbsgitja.
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5.2. A Kozszolgiltet6 - a feladatait 6s kotdezettsegeit tartdmaz6 a jelen Szee6d6s 1/A. pontjiban
fogldtekon tul - kritdezetts6get villal:

r az dm(rft 6v tapaszalatair6l t6idkoztatist ad a K6pvisel6testiiLletnek

o a k6zszolgilutis igeaybevdtelEre k6teles ingadanheszn{l6vel egredi k6ziizemi szerz6d6t kdt,
kezeli az ilven tipusi szerz5d6seket (nyilvintartis, m6dositis, megszrintet6se, stb)

. rigyf6lszolgiletc itiirr .Mti, a klzszo\lltztist ig6n-vbevev6k hulladekgazdilkodisi
kdzszolgilatissal kapcsolatos bejelent6se.inek int6z6s6t, panaszainak kivizsgilis6g orvoslisit, 6s a

k6zszolgilutissal kapcsolatos iltalinos t46koztatist nyliiL
Az iigrf6lszolgilat f6bb feladatai

- kiizszolgi.ltatist igeaybcvev6k beielent(seinek kezelese,

- k6zszolgilteuist ig6nybevev5k panaszainak kivizsgilisa 6s kezclese,

- szem6tyes iiS,f6lszolgilat m6k6dtet6sq
- tdefonos iigrf6lszolgdht mdk6dtet6se,
- internetes bonlap mfikodtetdse.

5.3. A Kozszolgilut6 iogosult megtegadni a hullad6k elszillitisit:

a) rz nem a KiizszolgS.ltat6 szilft6eszk6z,6hez rendszeresitett szabvdnyos (MSZ EN 840-l:2013)
gniit5edenyzetben keriil kihelyezcsre, 6tadisra;

b) ha a h,'lLd6k oly m6doo keriilt kihdyez6sre, hog, a tirol6edeny mozgatisakot a kisz6rod6s vcsz6lye

feonill (nern lezirt vag s6tiilt edenyzet);
c) a gyijt6cd€nybcn t6bb h'nLd6kot hdyeztek el, 6s emiatt 

^z 
tultolt6tg vagy a Snijt6edeay oem

zirhat6 lq 6s emiatt a gy5it6€d6ny fuit6se a k6myczet szennyez6se, a h.ll,d6k sz6rodisa o6lkffl nern

lchets6gcs,
d) a tiibbletbullad& vagy a z6ldhulladek oem a kcixzolgiltat6 iltal e c6-ha rcndszeresltctt zsikban

kerfilt kih dyezesre, vagy
f) megillapithat6, hogy a ryrSit6edenybcn a k<izszolgiltatis k6r6be nem tartoz6 hulladck keriilt' 

elhelyezisre (forr6 hamu, k6-, cpit6si t6rmel6.lq illari tctern, mar6, mergez6 vagy robbao6 anyag,

elektronikai hullad6lq folyckony vagy bcfagyon zsirad6lr, gJ rlekony vagy rcbben6 anyag) emdy a

szillitis sorin a szffitist vegz6 szem6lyek aet6ben, testi .psg#b-, egeszseg€bcn, tovibbi a

beg)nijt6!'rrnnbenvaS'berendezts6bcnkirtokozhagvagrahaszoositis'illetveirtalmadanitis
sorin vesz6lyeztetheti a komyezctet,

5.4. A hullad6kgazdrlkodisi k6zszolgiltrtis tcljesitEse t6rv6nyber\ kotminyrendeJetbeo cs telepiil6si

iinliorrninyzati rendeletben meghatirozott esetekben sziineteltethct6 vagy korlirozhet6.

5.5. Ha K6zszolgitr2t6 az esed6kes szoEiltatist elvegezni nem tudja es ez ncm az onfomrinrzat
mulaszrisdra vizethet6 vissza (pl. C.pi,io"6 meghibisodis, id6ifuisi kdrilrnenyek), 6gy k6teles

hetyettesit6ser6l gondoskodni, atra cnged6llycl 6s kapacitissa.l rcndelkez6 helyettes ritjin. Ha a

hetycttesit6s nem megoldhat6, is ilyen m6doo r szolgiltatis a szolgiltatisi napon- dmarad, ac6l a

K6zszo\flrzt6 haLdektalanul 6neslti az onkorminyzztot A K6zszok6]ut6 o +"Yl elh6nrlisit
kdyet6 lfuk6zel€bbi szokiltatisi napon r szolgiltads szrlnetd6se idejen felgnilt hullad6kot is k6teles

elszillitani
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5.6. Ha a hulladel nem a szabvioyos, zin tirol6ed6nybeo, illetve nem ez Kcizszolgiltat6 iltd kiadott,

ielzett zsihban keril kihdyez6src, 6gy K6zszolgiJtat6 nem ktitelcs a hullad6k prnjt6s&e, elszillitisira,
kezclEsere, kiv&e a szelektiven gfitott csomagolisi hulled6k hizhoz rocn6 iiraprogram keret6ben

t6rteo6 b€B]riit6s 6r

6.

A hullad6kgezdllkodisi k6zezolgdltatAs fnanszltoz{sdnak elvci, m6dszerci

6.1. A hullad6kgazdllkodisi k6zszolgiltatis finaoszirozisa sorio a Ht. alapelveit hell 6rv6nyesiteni,

kiemelten az 6neMtis, k6zeJs6g, szennyez6 6zet dveiq tovibbi e kciltseg hat6kony hulladdlgtz ditodlsi
k6zszolgiltatis bixositisinah dv6q 6s r keresztfinanszirozis tilalmtinek dv6t

6.2 A bulladekgez dilkodasi k6zszolgi.ltatis finanszirozisibaa az Ookorrnioyzat, k6zsetleaiil nern v€sz
r€szt, a k6zszolgfltatist a hullad6kgazdilkodisi szolgiltatisi dliMl keX Enaoszirozni

6.3. A hulladekgazdrilkodisi k<)zszolgiltatisi dilat a Magrar Energetikei {s K6zm6-szabilyozisi Hivatal (a

tovibbiakban: Hivata) iavaslatinak Egyelembw6tel&el a szabilyozis€tt fdel6s miniszter rcndeletben
illapitia meg.

6.4.4 K6zszolgiltat6 a Hivaieloak mindco olyan tii6koztatist €s edztot megad, amely a Hivatd
hulled6kgazdilkodisi k<izszolgiltatisi d{ial kepcsoletos diiel6k6szit6 €s dli felErydeti tw6kenys6girhez
sziiks6ges. A K5zszolgiltat6 a f{ivatal iltd roegjel6lt tartelommat fotmiban es hatirid6n behil tesz
cleget tii6koztatisi 6s a&tszolgdltatisi k6telezettsegenek.

6.5. A kiizszolgiltetis d{6t ez NHKV Ncrnzeti Hulled6kgazdilkodisi Koordinil6 es Vagyon}ezd6 Zrr ( a
rovibbiakban: Koordinil6 szerv) szcrv szedi bc. A Koordinil6 szen, a K6zszolgfltat6nak a jdeo
K6zszolgiltatisi szerz6desben rogzitett feladatai6rt a hullad6kgazdilkodisi kiizszolg,;ttatisi dij
megillepitrlsi6n fdd5s minisztcr 6ltal meghatirozotr szolgAhrj5i flii11 fi261.

6.6. A ktizszolgilratis kerct6bc'n keletkez6 khtl&'6s6geket a Koordinil6 szen' kezeli.

6.7. ?016. itlius l. napjit6l a szolgiltatisi diibaa a hullad6kgazdilkodisi k6zszolgiltatis tdjes k6zvctleo
k<iltsege megttrit6ste kenil, igy a haszonanyzg 6n6kesit6ser6l a Koordinil6 szerv gondoskodik 6gy, hogy
a Kozszolgiltat6 valamenof haszonanyagot k6teles a Koordinil6 szers iltal kijeldlt szewezetnek

6tadni. 2016. i6lius 1. uaplit6l a heszonaoyag-6rtdkesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordinil6 szcret ill€ti meg.

6.8. A Koordio{16 szen' a hulled6kgazdilkodisi k6zszolgiltatisi szerz6des a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CDOOry. t6wLny 92/8. g (2) bekezdes szedati megfelel6seg6t vizsgilja.

Az illami hullad6lqgazddlkoddsi ktizfeladat cllAtltfirt 16trehozott ezesezet kiiel6l€s€161,
feladark5r{16l' az adatkczel6s m6di{r61, valamint az edatczokdltatlsi k6telezctts6gek rdszletes
czabllyaiml sz6l6 69 /2076. (III.31.) Korm. rendetet 4.9 (1) - (r) es 11-12g,6ban fogtalt (etrdtctek
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7.1- A Koordinil6 szerv a k6zszolgi.ltatisi dijakra vonad;oz6 szir.fihzt 7z Lllaroi hullad6kgazdilkoddsi
kdzfeladat dlitisdra l6trehozott szereez€t kijeldl6s&61, feladat}Sr6t6l, az qdatkezelis o6diir5l, valamint
az adatszolgiltatisi kotdezetts6gek raszlctes szabilyaL6l sz6l6 69 /2016. (III.31.) Kotrn. rcoddet
K6zszolgi.lut6 adatszolgiltatisrira vonatkoz6 renddkez6sei (20.$ (1) bekezd6$ szerinti adatszo$tatAs
alapj{n illitja ki

7.2. A K6zszolgiltet6 hiinyos vag' k6sedelmes adatszolgiltatisa cset6n r Koordindl6 szen'a nem
megfdd6 adatszolgfltatissal ednten ingatlznhaszrdl6 tekintet6ben a Koordini.l6 szew iltal legut6bb
kiszinrlizott kozszolgilutisi Erol 6lit ki sziml{t. Az ezzd <isszefiig6sben kdettez6 diikorrekci6
eset6n mindcn helytillisi k6tdezetts6g r kozszolgd,ltat6t terhell Az lgy kdetkez6 kozszolgiltatisi
dijlnildnb6zct pozitiv m6rlegdt a Koordioil6 szerv a K6zszolgfltat6nak fizetend6 eseddkes szolgiltatisi
dijba beszrlmitla-

7.3. A K6zszolgiltat6 hiiol'os vagy helnelen adatszolgdltetisib6l ered6, a Kootdinfl6 szen iltal oetn
megfdel6 zdattzrtalosrmal kiillitott szis ilkd kapcsolatos r.alameonf kovetkezmEny6rt a

Krizszolgiltat6t terhdi fetel6sseg.

7..1. A Koordinil6 szew 269/2076. (IL 31) Kotrn. rendelet 20. $ (1) bckezdes szednd adatszolgilratisMl
kiindulva m.gallapitjs azon ingadanok kdr6q amelyre niacs ktizszolgi.ltatisi diiEzetes meghatirczva az
adatszolgilta6sbao, ugyanakkor vdelmezhct5, hogy az ingadannal risszefriggesben tdiesit6s t6!t6trt. A
Koordinil6 szerv e k<itben logosult inggrenesen adatot k6-rni az illet6kes hat6sigr6l a 69/2016. (111.31.)

Korm. rendelet 20. $ (l) bekezd6s szednti adatszolgiltatasMl hi6afz6 ingtlanok €s szfl^s6ges edataik
mcgillapitisa 6rdek6bcn.

7-5. Az el6z6 behezd& dapirin rogzitett ingadarok adatait a Kootdindl6 szerv mcgk6ldi a

K<izszolgiltat6nak, es fclhivja a Kdxzolgdltat6t, hog, a mcgktild6tt ingadenokon vfuzea
szolgiltatisinak megfelel6en kocigiJia a 69 /2016. (III. 31) Korm. renddet 20. $ (1) bekezd6s szetinri
adatszolgfltatist legk6s6bb az Ertesit€s k&hezv€tel6t kdvet6 8 oapoa bel[I.

7.6. Az {626 bekczdds szetinti kolrekci6t k6vet6en - a k<izszolgiltat6 dt6r6 a&tszolgiltatisa hi6nyiban -
a Kootdinil6 szerv a k6zszolgiltatisi diiat az ingadantulaidonosnak szimlizze ki

7.?. A Koordinil6 szen a kiszimlizott 6s az iagadanhaszn{I6 iltd hatitid6n bdiil ki nem Ezetett

k<izszolgiltatisi dij behajtisa 6rdek6ben intizkedi

8.

A k6zszotgiltat6 dttal etllthet6 cgy6b, bevdtcl m.gl:zerzts6te ir6n1'ul6 tevdkcnye6gek ds azok
elszAmolisi szabdlyei

8.1. A Kiizszolgiltat6 a Szerz6d€s szednti hulledekgazdilkodisi k6zszolgiltatisoo kiviil erydb

hullad6kgazdrilkodisi engcddlyhez, i.lletve nyilvintartisba vctdhez kot6rt hullad6kgazdilkodisi

tcv6kenyicgct - a k<izszolgiJtat6 huladekgazditkodisi tev6keoys6get6l 6s a hulladelgazdilkodisi

kozszolgiitatis vegz6seoek felt6teleir5l sz6l6 kormiayrendeletben meghadrozon hullad6k kezel6s6nck

kivetdcvel - ncm v6gezhet.

8.2. Kdzszolgihat6 egy6b villalliozisi tevekenyseg folytatisira ennyiban jogosult, amennyrben ez.nem

oesz6lyezteti a SzerzBdes szedlti hrrltad6kgazdilkodisi ter,6kenyseg folyamatos 6s tdies kiir6 ellitisit.
8.3. A keresztfinanszirozis tilalminak Ht. szcrinti elv6b6l k<ivcdiez6eo a Kozszolgiltat6

hul.lad6kgazd6Jkodisi kiizszolg6ltatis ctijlnak r€sz6t k6prz6 6sszerfi nyereseg nern tanalmazhatia a
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hulladelgazd6lkodisi kozszolg5ltatison ki*tl es6 egy6b gazdasigj tw6kenysegei koltsegeinclq
rifotdltisainak fcdezet6t

9.

A K6zezolglltat6 pdnz[gyi, gezdaelgi, otszaki 6s ezakmei tcv4kenys6g{ne! k6lte6g
hatdkony gazdAlkod4sinak ellendrizhct6e6969 l:tlthet6sig{t biztoelt6 c16lrlsok

9.1. A Kozszolgiitat6 k6telcs gazdilkodisit 6gy megszervezniq hog,'a Szerz6d6ssd villalt kiizszolgilatis
folyamatosan cs marad6ktalanul biztositott €s Enanszlrozhat6 legyeo.

A. K6zszolgdlat6 kotdes Onhorm6nyzat k&6s&e, n illg,]r- vcgzen hulladekgazdilliodisi
k6z-szolgiltatissal 6s a grzddlkodisival kapcsolatos informrici6kat, adatokag a sz6mritJ[ 6s cgy6b
analitikus nyilvintartisaival eg'cz6 tartalommal Onkosrinyzatnak irisban aegadni.

9.2. A , hogr Onkorminyzat k6zvctlenEl, vagyarra se K6zszolgiltar6 e&tszolgiltatisina-k
hitelc

9.3. K6zszolgiltat6 k6telcs k6zremfk6dni abban, hogy Onkorminyzat, vagSr k6pvisel5je az ellen6rz€s
teladateit elvegezhesse, €s ahhoz mindeo doku.srentumot rcndclkez6sre bocsit. Ai elealrzes nem jirhat
K<izszolgilut6 tevekc-nyseg6nek indokoladan vagr ismdtl5d6 m-g'avarisival

10.

Alvlllatkoz6k, a telieeltcsbcn k6zrcmfi k6d6k ig{nybev6tele

10-.1- Szen5d6 Fdek mcg6llepodnak abban, hog' a Szerz5d6sben r6szletezett k6zszolgiltatis ellitisihoz
Kozszolgilut6 iogosult alvillalkoz6li, iletve egy6b k6zrernrik6d5k (tellesit6si segEdekfigcnybcv6tel&e-

10.2. A K<izszolgiltat6 iltel bcvont alvillzlkoz6k teljesit(s6&t K6zs zo\il,tat6 ugy felel, mintha sajit mage
teliesitett volna.

17.

Szcrz6d6s m6dosIaAsAval kapcsolatoe rendelkcz6eek

A Szerz6d5 Felek a Szerz6d6st kizirclag egyez6 akarettal, irisban m6dosithatj6k e iogszabilpk
renddkez6seinck a megtartisival.

a.

A Szerz6d6s megsziln6sc

12.1. A Szerz6d6s megszfnik:
a) a Szcrz6d6s szerinti id6tartem eltelteve!
b) a K6zszolgdltat6 jogut6d n6lkiili mepzGnescve!
c) fdmondissa!
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d) e Felek k6zos mqlcg,'ez6sssel

Az Onkorminyzat a Szerz6dr6st a Pdi.-ban meghatirozon fdmondisi okokon tulrnen6en lkkor
mondhztia fel, ha a K6zszolgiltat6:

a) a hulladekgezdilkodisi k<izszolgiltatis ellitisa sodn a k6myezet v6de)rnrire vonadioz6
jopzabilyok vagy a ri vona*oz6 harosigi d6nt€s el6bisait sulyosan mqlsartette, 6s ennek t€ny6t a

blr6sig vagr a hat6sig ioger6scrr megillapitona,
b) a Szerz6d6sbeo megillapitott k6telezetts6gdt neki feL6hat6 m6don srilyosan megs6nene,
vaBy

c) nem rendelliezik 6rv6nyes oin6sit6 okirenal;

d) a Ht.-ben meghatitozon hetirid6re nem tenddkezik megfdel6segi v6lem6nnyel

A K6zszolgiltat6 e Ptk.-ban megharirozonakoo nrlrnen6en a hullad6kgazdilkodisi kiizszoEiltatisi
szerz 6d6st akkor mondhada fel, ha

a) az Onkormlayztt a Szerz6d6sben meghrtirozott k6telczetts6g6t - a Kozszolgfltat6
fdsz6litisa ellen6re - sulyosan megs6rti, is ezze) a koxzolgiltat6nak kirt okoz, vagy aktdiiyozzz a

hullad6kgazdrilkodisi kozszolgiltatis tdjcslt6s69 vagy

e) a Szerz6d6s meg\iit6s6t kdcet6€o hatilyba )epett iogszab6ly a Szerz6d6s tartelmi demeit
69r viltoztrtia meg, hog5r u z K6zszolg6,ltat6nek a hullad€kgazdrilkodisi kdxzolgi.ltrtis
szerz6d6sszer6 te)icsit6se kiir6be tartoz6 ldflyeges €s jogos etdekeit ielent6s m6rt6kben sdrti.

12.4. Amennyiben a szerz5d6sszeg6s jellege nem zi$t E t m{sik f6l irisban 6s r6szleteseo koteles

tii6koztami a szerz6d6sszeg6 fclet a k6telezensegszeg€s tdtalmfu6l es az elvirt, szerz6d6sszern

ini6zkea6s m6dli.rol. A szez6d6sszeg6 f6l kiiteles a szerz6d6scs kiitdezettseg6nek esszeri harlrid6rL de

legk6s6bb 30 napon belii,l d€get te.oni, vasr a szerz6d6sszegest nrls, a misik f6l iltul elfogadhat6 m6don

on'osolni,
Amennlber a szerz6desszeg5 f€l kotelezettseg6t a felsz6[tis ellen6rc sem tdjesiti, a misil f6l iogosult a

Szerz6d6st felrnondani.

12.5. A kiizszolgiltatisi szerz&6s felmondisi ideie 6 h6nep, kivevc a 12,1. d.) pontbao foglalt esetet,

melynck bek6vetkez6se sorin a fdmondisi id6 a megfeld6sagi v6lem6ny megszerzes&e megszabon

hatirid6t kovet6 I h6nap.

Lt.

A Szerz6d6e mcgszritrd€6vcl kzpcsolatos tendelkezdgek

13.1. Felek megillapodnak abban, hog), a Szcrz6des birmely oknll fogva tcirt6n5 megsz6n6s6g

(mcgsziintet6si!) kitelesek egymissal i"qes kOden elszimolni, kiil6nos tekintettel rz Onkoroinyzat
iaa&t-e1adsi XOr6be tartoz6 6s Koxzolgiltat6 iltal v6gzett k6zszolgiltatis m6s kozszolgiltet6 fltali

zaa 
^rt^bD 

biztosirisira.
13.2. A Szerz6d6s mcgszrin6se eseten a ktizszolgiltatis eUat,sivd kapcsolatos, folyroatbaa 1616 iigygk

iratdt 6s nyilvintartisait a K6zszolgiltat6 a telepiil6si 6nkorminyzama-k a hulhd&gazd6lkodisi

k6zszolgfl tatisi szerz6d6s megsz6n6se napiin itadia.
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Vegrer 6s zA16 rendelkcz6cek

14.1. A Szerz6d6sre, alkalnaz{si-ta €s ,irtelmez6sere a magl ar jogszabilyoket kell alkdmazni.

1,1.2. A Szerz6d6ssel kapcsolatos, valamint az aonak megs6rt6s6b6l, mcgszrints6b5l, 6w6nyess6geMl vagy
drtdmez6s6b6l ered6 rngr ezzel risszefiigg6 valamennyi fogvit{ban a felek a hatisk6rrel rls illet6kess€gel
reodelkez5 rendes bir6sighoz fordulnak.

14.3. A Szerz6d6 Felck k<itelezik magukat arra, hogr a Szerz6des teljesitese sorln nrdomisukn iuton
valarnennyi hforurici6t, a&tot, a szerzSd6ssel <isszefrigg6sben keletkezett dokumentumok tartaLnir
tizlcti titoklidnt kezelik, azokat kizfu5lag Szcrz5d6s c6ljaira haszniljik fd 6s csak azoo munkati.rsaik
szimira teszik azokat megismerhet6v6, a.kiknek a feladatai dldtisihoz azok megismer6se szikseges, 6s
irisban k6tdezettseget villalmk az. iizleti titok megtartisira. Az iizleti titok fogalma 6rtelesrszenien nern
fog;lal1a mzgibarr azokat az inforrnici6kat, adatokat, stb., amdyek a fdek birmelyike vagr a kozv6lemeny
el5n m6r ismertek voltak vagy k6s6bb, a titoktartdsi kdtclezcttscg megsEnese ndlkril vflo} sz6les k6rben
ismcrtt6, vagy megismcrhet6v6,

14.4. A Szcz6d6s egrcs rcndelkez&einek 6rv6nytcleos6ge eset6n g szeu6des eg1'db tcszei 6rvcnyben
maradnak. Az 6rvenytdeo renddkezdst a felek 6w6ny'es, pzdeslq1 szempontb6l a lehet6 legnagrobb
m6nekben egyeo&tdkf rendelkezessd vil$ik fd

14.5. A Szcrz6d6sb6l ered6 jogok 6s k6telezcttsegek teJfes mqt6k6 vrgrr r6szleges engcdo€nyczts6hez a
mindenkori misik f6l el6zetcs, irisbeli hozziiirulisa sziiLseg€s.

14.6. A felek k6pvisel6i kijelentd hogy'a Szerz5d6s a}iinlsira telies k6ni felhatalraazissal rendelkeznek.

Jelen szerz5desben nem szabilyozott k&desekben a Polgiri T6rv6nykiinyv 6s a Hullad6krol sz6l6 tdrviny
valamint a mindenkor hatily'os igazrti iogszabilyok rendelkez6sci iriayad6ak.

Felck a bulled6lgazdilkoddsi k6zszolgdltetisi szerz6dest, mint akaratukkd mindenben megegyez6t
helybcnhagy6lag alifrtik.

Mohics, 2016. jfinius 29.

'l; ;ill ;l;;;,t,;,i,1 i _ll;.

Palotabozsok Kciz-sdg

Rial R6bert polgirmes ter
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lv{ohicsi Virosgazdilkodisi es Rdvhal6zisi
Nonptofi t Kft. kozszolgiltat6 Hriber Adrim rigyvezet6-igazgat6
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