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Hullad6kgazdilkodisi kozszolgilterisi szerz6d6s

Nev: Szaik Kiizs6g dnkotminyzata

Cn:7753 Szaik, Kossuth L. u. 99.

Ad6szim: 157 21258-l-02
KSI I azonosit6 (statisztikai szimiel): l57Vl?58-8111-l2l-02
Banksz6mlaszim: 50100019-12001211-00000000

Szimlar.ezett5 p6nzint6zec B6ly 6s Viddkc Takat6ksziivetkezet B6ty
K6pviscli: Farkas 86la polgirmestet

mint a kdzszolgiltatist megtendel6 onkorminyzat (a tovibbiakban: Onkotminyzat), m6sr6szt6l

Teljes n&; Mohicsi Virosgazdilkodisi 6s R&hal6zisi Nonprofit Korlitolt Felel6ssegri T6rsasig

Rtiuid ncv: Mohicsi Virosgezdilkodisi Nonprofit Korlitolt Fcld6ss6g6 Tirsasig
Sz6khely: 7700 Mohics, Szabadsig u. 17.

Ctgsegyzikszirn: 02-09-0677

KSH azonosit6 (sutisztikei szrirnid) : 17004212387157 202
KUJ azonosit6: 100209886

KTJ azonosit6: 10223289

Ad6szim: ll0M242-2-O2
Bankszimlaszim: 50400096-1 101 1 M6
Szinizvezet6 p€nzint&etr Mohicsi Takat6k Bank Ztt
K6pviscl: Hfber Adim iig]-v ezet6-tgtzgar6

rnint k6zszolgiltatist ellit6 gazdaslg1 tirtsz;sig (a tov6bbiakban: Kiizszolg{It t6), (a tovzibbiakban
eglttt Felek) kijz,iitt az alul[rott helyen 6s napon az allbbi fdt6telck melletu

Preambulum

A hullad6kr6l sz6l6 2072. e\ri CDOOff. rv. ( a tovibbiakban: Hu) cttclm6ben a telepiiLl6si tinkormanyzara hullad6Lf -dilkodisi kiizszolgiltatis dlitisit z, k6zszolgaltatoval k6tiitt ilulhaf qrrdatodi.i
k<izszolgiladsi 

.. y.e1z6d6s ftjin biztositja. A telspiil6si iinkoralnyzat hullad6klzzdilkodlsi
kozszofgiltaris-ellidsi kiitelezetts6g6re tekintettel, a vonaikoz6 Agazan jogsizbilyokban - iiilonosen a

I...b* . "{r*t az Orszigos Hullad6kgazdilkodisi Krizszolg.iltetisi Tervben foglaltakra figyelemmel
felck megkottk a jelen hul.ladekgazdilkodlsi kozszolgiltarisi szerz6d6st ( a tovibbiakian: Szerz6-J6s).

A Mohicsi Virosgazdilkodisi €s R&haj6zisi Nonptofit Korlitolt Felel6ss6gri Tinesig ( a tovibbiakban:
Kcizszolgiltat6) a h"llad6kgezd.ilkodisi kctzszolgiltatisi tcvekenys6g v6gz6s6re vonatJroz6 min6sit6si
enged6lyt a 127 49-ll / 2015. szim alatt kapta meg a kiirnyezetv6ddmi hat6srigt6l ( tovibbiakban:
Har6sig). A Hat5sig fenu szimr.i min5sit6 okiratival C/I. min6sit6si osztilyba sorolta a Tirsasigot.
Fentiekre tekintettel a jelen szerz5d6s megkiit6sdnek tow6nyi felt6telei fennillnek.
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1.

Szerz5d6s szerinti k<izszolgiltatisi tev6kenys6g megnevez6se

1. A kozszolgllatisi tw6kenys6g kiterjed

- ez tngatlanhasznil6 iltd a ktizszolgiltat6 szillit6eszktiz6hez rendszetesitett gnijt6edenyben az iogatlanon

gyfjtott vegves h"1l,d6k osszegyiit6sete 6s e h.n^d6k hulLd6kkezel6 l6tesitrneny6e tiinen6 elszillitisir4
- az ingatlanon kepz6d6 zdldh,lllrd6k iisszegyrijt6s6re 6s elszillitAs|n
- az ingadanon elhildnitetten g,'rijtiitt papir- 6s mfianyag- 6s f6m csomago):isi hullad6k <isszegyijt6sere 6s e

hulladek h"llad6kkezel6 l6tesitrn6nybe tdrten6 elszillitlsira,
- az.ingadanon k€pz6d6 6s a lomtalanitls kcir6be tartoz6 lomhullad6k osszegnijt6s6te 6s e hullad6k

hulladikkezd6 l6tes(tm6nybe t,tirt6n6 elszillitisita,
- a k<izszolgiltato iltal iizemeltetett hulladfuyijt6 udvarban, hullad6kgnijt6 ponton ftulladdkgpjt6

sziget) gfujtirft hulad6k iisszegpijt6sere 6s e hullad6k hullad6kkezel6 l6tesirm6nybe trirt6n6 clszill(tisira,
- hulad6lg).ujt6 szigetek, Mohicsi Hullad6kkezel6 Ktizpont ftrullad6kgpjt6 udvar, itrak6illomis ds

komposztfl 6telep) iizemehet6s6re.

1/A. A Kdzszolg{ltatri a hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltarissd kapcsolatos feladatait a ielen
k6zszolgiltatisi szerz6d6sben, valamint a mrndenkor hat6lyos iogszabilyokban, az Otszigos

Hulladikgazdilkodisi Tervben 6s a tdepiil6si cinkonninlzat renddet6ben meghetirozott
d5irisoknak megfeld5en v6gzi. Ennek keret6ben:

- biztositja a lelen szerz6d6s szerinti hullad6kgazdilkodisi ktjzszolgiltatis folyamatos €s teljes kori
ell6tdsiq

- gondoskodik a hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatis jogszabilyok szerint meghatitozott rendszeg

^6d"zer 
6" gakorisig szerinti tcljesit6s6t5l, rde&tve a lomtalanitjs 6s az dkiiltinitett g1arit6s

tel;esit6s6t is;

- biztositja a k<imyezetv6delmi hat6sig iltal meghatArozott min6sittsi osztily szerinti kdvetelm6nyek is a

min6sit6 okiret folyamatos megl6t6t;

- a hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatis teljesit6s6hez sziiksEges mennfis6gu 6s min6s6gu iitm6, g6p,

eszkrizg betendez6st biztosiqa, tovibbi a szii&s6ges l6tsz6mri 6s kdpzettsegi szakembet dkalmaz;

- elv€gzi a kozszolgiltaris folyamatos, biztonsigos ellitisihoz sziikscges fejlcszt6seket 6s

katbantartesokat;
- ig6nybe veszi illet6leg iizemelteted, fennrartja 2 h"ll,dskgaz dilkodisi k<izszolgi.ltetis kiir€be tartoz6

hullad6k kezelds6rc meghatitozott l6tesitm6nyekeq,

- mfkddteti a hullad6kgazdilkodisi, i]letve mis, jogszabilyok szednti nyilvintartisi tendszereket 6s e

hullad6kgazdilkodisi k<izszolgdltaris teljesit6sevcl osszefiigg6en adatszolgiltatisokat teliesit a hat6sigok

9alam:61lm NHKV Nemzeti Hullad6kgazdilkodisi Koordinil6 6s Vagyonkezel6 Zrt- ( a Tc"r,lbbiakban:

Koordinil6 szew) r6sz&e;
- a hullad6kgzdilkodisi ktizszolgiltatisr ig6nybwev6k szimira kiinnyen hozzifithet6 iig5rf6lszolgilarot

€s tij6koztatisi rendszert mrikodtcq
, meg/llapit;a 6s kozz6teszi a kiizszolgilnrist ig6oybwev6k iltdi krfogisok es 6szrev6telck elint6z6si

tendj6t;
- a twdkenys6g etlitis6hoz sziiks6ges biztositissal rendelkezik;

- biztositja a vegyes hullad6k gyuit6sehez az ingatlantulaidonos legallbb 2 kilonbijz6 6ffi6rt6kri

gnijc6ed6ny koziii t<irt&r6 vilaszris lehet6s€g6t;

- ziikot bizto"it 
"z 

ingatlanhasznil6 rcsz6te a tcibblethullad6k, 6s a zoldhullad6k dhelyez6se c6li6ra;

- a 70-110-120-240 literes ed6nyzetekben valamrnt 1100 literes, 15-7 m3-es kont6nerekben gyiitOtt

hi7'g4r1;rsi ts a hintxrits:thoz hasonl6 hullad6kot begplti csalidi hizas ingadanok eset6ben hetcnte egy

/q
l.,il \
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alkalommd az 6nkorminyzat Kdpvisel&testiiiet6nek a ktiztisztasigr6l, valarmnt a h"tl-d6kgaz&iI(odisi
kozszolgiltatis ell66sinak tendj616l sz6l6 mindenkor hatilyos renddcte szerint;
- elvegzi a tdepiiLl6sen kihclyezett hu[ad6kgynjt6 szigetcn talilhat6 1,5 m3-es firtertaknri ed6nyzetek
iirit6sdt, e gyrijt6helyeket iizemelteteti 6s gondoskodik a begyurttttt hullad6k elszillitisirol 6s

vilogattarisfu6l a Biomark 20O0 Kft. telephely6n;

- az elkiil<initetten gyijtend5 hulladek gyrijt6s&e 6s elszillitisira a csalidi hizas ingadanhasznil6k
szimim 120 literes, sirga illewe k6k szinfi ed6nyzetet biztosit,

- hbhoz men6 gl jt6s keret6ben begyfjti az ingadanhasznfl6 iltal elkiilonitetten gyijt<itt papir-, mrianyag.
6s f&n csomagolisi hullad€kot csal6di hizas ,iivezetben k6thetente egy alkalommal ezza\ hog a

k<izszolgiltat6 az iirit6sek gyakorisigrit igdny szerint nijvdheti.,
- a hiztartisokban keletkezett zcildhulladEk dijmentes itv6tele a Mohicsi H,'llad6kkczel6 Kozpont

komposztil6 telepen; illerve az erre lendszelesitett leboml6 zsikokban kihelyezett ziildhullad6k hizhoz
men6 jfuat keret6bef, tdrt6n6 beglniit6se €veote 10 alkalommal

- ha a kdzieriileten dha$rott, illcoe ellen6rizeden koniLlm6nyek kiizott elhelyezett h!'llld€k - ideirtse a

telepiil6stiszasdgi feladatok kiir6be tartoz6 hulladekot is - korlbbi birtokosa vagy nrlajdonosa a hulladdk
elszAllitisira vonatkoz6 ktjtelezetts6g6nck nem tesz eleget, a h"n.d6k clszillirisir6l e.z bnkotmioyzzt a,

Kdzszolgiltat6vzl kotott kiildn szerz5d6s rltjin gondoskodik;
- a Kozszolgiltat6 koteles a kiizszolg tztast a vonetl<oz6 iogszabilyoknd<, az Orszigos

Hulladdkgazdilkodisi Kozszolgiltatisi Terynek ( a tovibbiakban; OHKT) megfelel6en, rendszeresen,
biztonsigosan a szakmai szabilyok 6s k<ivetelm€tryek szerint v6geznr, a szolg.iltadsit aktdilyoz6
koriilm6nyekrc, kirokra az Onkorminizat figyekn6t felhft,ni;

- a Kiizszolgiltat6 feladata teljesit6se so#n kotdes a gnljt6s hely6t a lehull6 hullad6kt6l megtisztitani, a

teriil€tet risztin hdtrahagyni;

- a K<izszolgiltat6 koteles zz oJszlz, dvlthat6 gondossigal az ed6nyeket kezelni. Az iirit6s sor6n
kdetkezetg az iitit6st vdgz5 szemelynek felr6hat6 kirok 6n t Kdzszolgiltzt6 anyagr felel6ss€gel tartozik.
Nem megalapozott k6rtdrit6si ig6ny eset6n az ed6nyben kelerkezen kirokat, valaminr az esetleges
szak6rt5i kcilts6get az ed6ny hasznil6ja visdi;

- a gyijt6ed6nyben a Ktizszolgi.ltat6 iltal okozott kfut s Kozszolgiltat6 t6tit6smentesen kriteles kriavitani,
vagJ'a gyrijt6edenyt kicser€lni, ha a kirokozis neki vagy az 6rdekkor6ben eljir6 szemelyeknek felr6hat6
okb6l kcivetkezett be. A Kozszolgiltat6 kciteles a javitisi munka id6tartamata. helyemesit6 gyijt6ed6nyt
biztositani;

- a Kozszolgiltat6 kotdes a hullad6kgnijt6 ed6nyek ririt6s6t munkanapon reggel hat 6s este h6t 6ra k<izott
elv6gezni;

- a Kozszolgiltat6 kiiteles a hdyben szokisos m6don rij6koztatni a lakossigot az iirit6s nap,ir6l;

- a Ktizszolgiltat6.kotelezetts6ge az errc a c6lra biztositott sz6llit6 eszkoz€r az hgetlanon <isszegfjtcitt es
a Kozszolg6}at6 rendelkez6s6re bocsitott nagy dambos, lomtalanitis k<ir6be iaroz6 telepiiiisi szilird
hullad6k (om) 6venre legalibb egy alkalommal - az onkormdnyzat iltal megharirozort id6pontban ishelyen elszillirisa, 6 a hu[a]d6k nrlajdonoslak kiilandiiazis lomtalanitis t6 az Onkorminyzattal egyeztetveiilzpitl szokisos akossigot. Lo-rrrt t.kiith.t6 .
hiztartisokb6l szirmaz6, nem rendszetesen bcgyijtott, a kdzszolgiltatLs ket-et6ben rendszeresitett tirol6
ed6nyzcr m6reteit meghalad6 nem veszdyes hullad6k pl. britor 6s egy6b hasznilati tirgy. Nem
helyezhct6 Io a lomtalanitis alkalmlval dektronikai hullad6\ hfit6g6p, tpiieri tdt-a6k, kerd"irullad6k
valamint vesz6lyes hullad6k, epit6sibontisi hullad6k, illati tetetn, z6ldhulad€k.

1.2. MentestiLl a Ki|zszolgaTtat6 kotdezettsdgeit6l vis major eset6n, tovibbi ha az Onkorminlzat nem
brztosit tz ingadanok megkiizeLit6s6hez olyan ritviszonyokat /h6- 6s sikossig menress6g, e&e egy€b
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okb6l lfuhatatlar a kozit/, amely a K<izszolgiltat6 gdpjirmfveinek baleseftnentes kcizlckcd6sdt

biztositja. Ez esetbeir a K6zszo\lltato az aktdily elhitullsit kovet5 legkrizelebbi szillit6si napoo k<iteles

szolgiltatni, mdy alkdommal k<ireles az el6z6 elmaradt szillitisi napokon felhalmoz6dott mennfs6gu
telepiiLl6si szilird hullad& elszillitisira is.

1.3. Krizszolgiltet6 a Szerz6d6s szerinti fela&teinak r6szben srjit eszkiizeivd betendez6seivel 6s

l6tesitm6nyervcl, r6szben a Ddl-Balaton 6s a Si6 Vdlge TeleptiLl6si Szilird Hullad6kgazdilkodisi
Ptogram ketet6ben beszerz etg 6s a Kozszolgilat6 r6sz€re itadon eszk<izokkd, betetrdcz6sekkd illetve
l6tesitm6nyek hasznilarival tesz eleger

l.4.Krizszolgiltat6 tev6kenys6ge kiterjed a hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatis kor6be tartoz6 hullad6kok

elkiikinitetten gnijtott rEszere is.

1.5. Felck rtigzitik, hogy e Kdzszolgiltat6 tsv6kenls6ge a Hl 6s m6s vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6sci
szerint h.ll,d6kgazdilkodisi kozszolgiltarisnak m.in6sril, amelJloek igenybev€tele a kozszolgiltatisi
teriileten az ingadanhasznil6k szimira - a tcirv6ny erei6n6l fogva - k<itelez6.

2.

Szerz6d6s szcrilti k6zszolgiltat{si tedilct

A kiizszolgiltat6 a hullad6kgazd6lkodisi ktizszolgi,ltatist Szaik kiizs6g tdjcs k<izigazgatisi teriilcten litia
el.

3.

A Szerz6d6s szerinti kiizszolg{ltatls id6tartama

A K<izszolgiltat6 a kiizszolgilteris ellitisit 2016. iflius l. napiit6l 2017.6v iriniue h6 30. nepiiig
koteles ellimi.

4.

A hutladfuazdilkodisi kiizszolgiltatis min6s6gi ismervei

4.1. A Szerz5d6s szerinti hullad6kgzzdilkodisi k,iizszolgiltatis min6s6gi ismdweit a hullad6kgazdilkodisi

k,bzszolgiltatisi twdkenys6g mh6sit6se6l sz6l,6 2013. 6vi C)OaV. torvdny 1. mell6klet6ben

megh"titozott, a min6sitdsi osztily megszerz6s6hez sziikstges k<ivetelrn6nyek alapiin hat*ozzik toeg a

Szerz5d6 Fclek.

4.2. A Szerz6d6s szerinti hullad6kgazdllkodisi twdkenys6g vtgz€sihez sziii<s6ges, a k<imyezetv€ddmi

hat6sig iltal meghatfuozott min5sit6si osztily: C/I

4.3. A Kozszolgiltzt6 a kozszolgiltatis id6tartema alatt koteles a hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatishoz

a Ht.-ben 6s rnis kapcsol6d6 jogszabilyokban el6irt szakmar 6s szem6lyi felt6tdeket biztositani.
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4.4. A hulladekgazdilkodisi kdzszolgiltaris kot6be tattoz6 hullad€k kezeldse, illetse irtalmadanitisa a

Cik6r Hu.llad6klezel6 K6zpont teriilet6n rcirt6nik.

4.5. Kiizszolgiltet6 sajit kcils6gdte koteles a hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltarishoz kapcsol6d6, a Ht. 6s

v6gtehajtisi tcndelete szednti komyezetv6delmi biztositisr kiitri' bele6rtye az iizemeltet€shez sziiks6ges
gepjirmrivek felel6ss69 biztositi.sit is.

5.

A hulad6kgzz eilkodisi kozszolgiltads dllrlsivel kapcsoletos jogok 6s k<itelezetts6gek

Szerz6d6 Felek kotelezetts6get villalnak atr4 hogy iogaikat 6s k6telezetts6geiket a hat6lyos iogszabilyok
renddkez6sei szerint gyal<oroljik, illeoe teljesitik, figSrelembe veve a hulladekgazddlkodis orszigos es

teriileti c6lkitriz6seig illet6leg egymis jogos &dekeir

5.1. Az 6nkorm6n)zat kiitelezetts6gei kiil<inosen:

a.) a kdzszolga.Ttaris hatdkony 6s folyamatos ellitisi.hoz a K<izszolgiltat6 szimira sziiks6ges
informi<i6k szolgiltatisa;

b.) a kdzszolgiltatis kcir6be nem tartoz6 hullad6kgazdilkodisi tev6kenysegek kijzszolgiltarissal ttirt6n6
osszehangolisinak d6segit6se;

c.) a kiizszolgiltatisnak a kozszolgi.ltadsi tenileten v6gzett mls kozszolgiltatisokkal val6
osszehangolisinak el5segir6s6t;

d) a telepiiLl6si ig6oyek kielegit6s&e alkaLrnas hullad€k gySlt6sere, szillitisitl kezel6s6re szolgil6 hdyek
6s l6tesitrn6nyek m eghztirtozisa;

e) a_ Kazszolgi.ltat6 kizir6lagos k<izszolgiltatisi jog6nak biztositisa az ijnkorminyzati t{rsulisi
nrlaidonban lw6 hullad6kgazdilkodisi l6tesitrn6nyek vonarkozis6ban

t.) zz xi hullad6kgazdilkod.isi kozfeladat ellitisira l6trehozott szervezet kiielcil6se6l fela&tkor6t6!
az ada*ezel€s m6dirir6l, valamint az adatszolgiltatisi k<itelezens6gek r€szletes szabilyair6l sz6l6
69 /2016. (1I.31) Korm. rendelet szennu adaszolgiltarisi kiitelezettsEg teljesit6se.

'1 Szerz6d6 Felek megritlapitiik, hogy a Ht. 35. $-a szerinti telepiiLl6si <iokorrninyzati rendeletalkotis az
Onkotminlzat 6nill6 hatiskote. Emian amennyiben a telepiil6si iiniorminpati rendelet
hullad6kgazdilkodisi kozszolg'iltarisi dijkcdvezmenyt, vagy mentess6get illepit meg, (gy a ke&ezm6ny
vagy a mentess6g elszimolisa (megt6rit6se) az NHI(V Nemzeti Hullad6kgazdilkodisi Koordinil6 6s
Yagvonkezel6 7rt (a rowibbiakban: Koordini.l6 szerv) rlsz€te ez Onkorminyiat kotelezetts6ge.

{z furcv Ncmzeti Hullad6kgazdilkodisi Koordinil6 6s vagyonkczel5 zn. ( a tovibbiakban;
Koordinil6 szerv) a hulladdkgazdilkodisi krizszolgfltarisi szerz6d6s megfelel6seg6r vizsgi.lja

1_ .5:::fu19 s?erv_ m:Catlapirla, hogy a k6zszolgikat6 tev6kenysege megfelel-e az Otszigos
Hullad6kgazdilkodisi Tervben fogla.ltaknak 6s an6l v6lemenp ill(t ki. Amennyrben 

-a 
kiizszolgiltat6 a Ht.-

ben meghatirozott haritid6re nem rendelkezik megfelel6s6gi v6lem6nnycl, :6gy az i5n{otrrrinyzat e
hatind6t kovet6 30 oapon beliiLl a hulladdkgazdi.tkodisi kiizszolgiltatisi szerz5d6J t h6rr.po, hatirid6vel
felrnondia- A telepri{6si <inkorminyzat e kotelczetts6g6t a megyei korminyhivatal tcirv6nyeis6gi feliigyeleti
eljiris keret6ben uzsgilja.
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5.2. A Kozszolgiltat6 - a fdzdatit 6s kotclczettsdgeit tzrtalmaz6 e ielen Szerz6d6s 1/A. pontjiban
fogldtakon tul - k<itdczetts6ger villal:

r az elmriLlt ev tapesztalatair6l tii6koztatist ad a K6pvisel6testrilemek

o a kozszoMtaris igenybev6tel6te kiiteles ingatlanhasznil6val egyedi ktiziizemi szerz6ddt k<it,

kezdi az ilyen tipusri szerz6d6seket (nyilvintarris, m6dositis, megsziintet6se, stb)

o iigyf6lszolgilata ritjin ellitia a kozszolgikatitst ig6nybevev5k hulladekgazdilkod6si
kiizszolgiltatissal kapcsolatos bejelent6seinek int6z6s6q panaszainak kivizsgilisit, orvoslisit, 6s e

k,iizszolgi.ltarissal kapcsolatos Lkalinos tillkoztatist nyrjt.
Az iigyf6lszolgila t f6bb feladatai:

- kozszolgiltatist igenybevw6k bejclent6seinek kezel6se,

- kozszolg6ltat6st ig6nybevev6k panaszainak krvizsgilisa ds kczel6se,

- szem6lyes iigyf6lszolgile t mfkodtet6se,
- telefonos iigyf6lszolgila t mfk<idtet6se,
- intemetes honJap mrikddtet6sc.

5.3. A Kozszolgiltat6 iogosult megtagadni a hullad6k dszillitisit:

a) az nem a Kiizszolgiltat6 szillit5eszkiiz6hez rendszeresitett szabvinyos 04SZ EN 844-t2413)
gnijt5edcnlzetben keriil kihelyez6src, itadisra;

b) ha a hullad€k oly m6don kenitr kihelycz6ste, hogv a etol6ed6ny mozgatisakor a kisz6r6dis vesz6lye

fcnnill (nem lezitt vagy setiilt edenpct);
c) a gyiit6edEnvben tobb hul.lad6kot hetyeztek d 6s emtatt az nlLlt6lttitt, vagy a glujt6ed6ny nem

zithat6le,6s emiatt a g1djt6ed6ny iirit6se a kiimyezet szennyezdse, a hullad6k sz6r6disa n6lkiil nem

lehets6ges,

d) a tobblethullad6k vagy a zoldhu.llad6k nem a kiizszolglltat6 iltal e c6lra rendszeresitert zsikban

keriilt kihelyezdsre, vagy
f) megillapithat6, hogy a gyujt6edenyben a. k6zszolgaltatis kiitdbe nem tartoz6 hullad6k kedilt

elhJyer6s." (forr6 hamu, kG, epit6si tdtmel6k, illari tetem, mar6, mirgez6 vagy robban6 anyag,

elektronikai hullad6k, toly6kony vagy befagyott zsind6l! gy'r 6kony vagy robban6 aayeg,) amely a

szillit{s sorin a szillitist v6gz6 szemelyek 6tet€ben, testi eps6g6ben, egdszs6g6ben, tovibbi a

begniit6 jirm6ben vagy berendez6s6beo kin okozhat, vagy a hasznositis, illewe irralmadaniris

sorin veszdlyeztetheti a k<imyezcreq

5.4. A hnllad6kg^z dilkodisi k<izszolgiltatis teljesit6se t<irv€nyben, kotminpendeletben 6s tclepiil6si

itnkorminyzati rendeletben meghatirozott esetckben sziincteltethet6 vagy korlitozhat6.

5.5. Ha K<izszolgiltat6 az esed6kes szolgiltatist elv6gezni nem n:dia 6s az nem az Onkotminlzat
mulaszrisira I'ezcthet6 vissza (pl. g6plirm( mcghibisodis, id6jirisi ki;riiLlm6nyck), riry ktitdes

helyettesit6s6r5l gondoskodni, ara enged6llyel 6s kapacitissd rendelkez6 hdyettes r1ti6n. Ha e

helyenesit6s nem megoldhato,6s il.veo m6don a szo)giltaris a szolgiltatisi napon elmarad ar6l e

Kozszolgiltat6 haladektalanul drtesiti az Onkorminyzatot. A K<izszolgiltat6 ez a'kadzly elhiru.lisit
kovet6 legk<izelebbi szolgittatisi napon a szolgiltatis sziineteld,se idej6n felgyilt hullad6kot is kciteles

dszilli tani.

-G



5.6. Ha a hnllad€k nein a szabv{nyos, zirt tirol6ed6nyben, illetve netn az Kiizszolglltat6 iltal kiadott,
jdzett zsikbzn ketiiLl kihelyez6sre, ugy Kozszolgiftat6 nem k<iteles a h"llzd6k gyiit6s6re, elszillitAsfuq
kezel6s6te, kiv6ve a szelektiven gdjtcitt csomagolisi hullad6k h6zhoz men6 jiraprogtam keret6ben
tttrt6n6 begl iit6sdt.

6.

A hullad6kgazdilkodisi kozszolgilatis finanszirozisinak dvei, m6dszerei

6.1. A hullad6kgazdilkodisi kcizszolgihetis finanszkozisd sorin a Ht. alapelveit kell 6rvenyesiten!
kiemelten az cinelliris, k6zelseg, szennyez6 fzet elveit, tovibbi a k6lts6g hat6kony hullad6kgazdilkodisi
krizszolgiltatis biztositisinak dv6t, 6s a keresztFrnnszirozis ti.lalminak eh6t.

6.2. A hullad6kgazditkodisi kozszolgiltatis finarrszir.ozisiban az Onkorm6nyzag kcizgetlentil nem vesz
tiszt, a. ki5zszolgqkatist e hullad6kgazdilkodisi szol#ltacjsi dijb6l kcll 6nzaszirozni.

6.3. A hullad6kgazdilkorlisi kdzszolgiltatisi diiat a, Magtar Energetikai 6s K6zmi-szabilyozisi Hivaal (a
tov6bbiakbarr: Hivatal) javaslatinal figyelembev6tel&el a szzbalyozts€rt felel6s miniszter rendeletben
illapitja meg.

6.4.A Kcizszolgiltat6 a Hivatalnak minden olyan tij6koztatisr 6s adrtot mega4 amely a Hivatal
hulladekgazdill-odisi kozszolgiltatisi dijjal kapciblatos diiel5k6szit5 6s dii felitgyeleti tev6irenys6g6hez
sziiks6ges- A Ktizszolgiltat6 a Hivatal iltal megjelcik artalommal, forrnriban tr h"tta;" bdiij tesz
eleget tij6koztatisi 6s adatszolgikatisi kotelezetts6g6nek.

6.5. A kozszolgiltztis diiit az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdi.lkodisi Koordinil6 6s Vagyonkezel6 Zrt ( t
tovibbiakban: Koordinil6 szerv) szerv szedi be. A Kootdinf6 szerv a Kozszofiiltat6nak a jden
Kozszolgiltarisi szerz6d6sben riigzitetr fcladata.i6rt a h"tt"d6kgazdilkodisi kiizszolgiltarisi dii
megillapitisi6rt fele.l6s miniszter iltal megharirozott szotfltadsi diiai fzet

6.6. A ktizszolgiltaris keret6ben keletkez6 kintlev6s6geket a Koordinil6 szerv kezeli.

6.7.2016. iulius 1. napjit6l a szolgiltatisi dfjban a hullad6kgazdilkodisi kilzszolgilutis teljes kiizvetlen
kiilts6ge megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag irt6kesit6s&61 a Koordin6l6 szerv"gondoskodik ugy, hogy

. a I('iizszolgdltat6 valamcnnf haszonanyagot kijreles a Koordin6l6 szers iltal kilelcilt szervezetneli'
itadn. 2016. irilius 1. napjit6l a haszonanyag-6ttekesit6sb6l ered6 bev6te-l a Koordinil6 szcrvet illeti meg.

6.8. A Kootdindl6 szerv a hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatisi szerz5d6s a h,,n,d6kr6l sz6l6 2012. Li
CDOOO/. r rriny 92/B. $ (2) bekezdes szerinti megfelel5seg6t vizsgilia.

7.

- . tz itla|i_hutlad6kgazdilkod6si k6,zfeladat ell6tisAra 16trehozotr 6zeivezet kiicl6lcs6r6l,
feladatk61616l, az adatkezel6s m6diit6l, vatamirrt az ad,*szo$ hatisi ktitehzetts€gek r6szlctes
szabilyairol sz6l6 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 4.g (1) - (3) €s 11-12g-iban fogi-att felt6telek
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7.1. A Koordinil6 szerv a kiizszolgilat:isi d(jekre vonatkoz6 szisllktt az illami hullad6kgazdrilkoddsi

kozfeladat dl6tisira l6trehozott szervezet kijel<il6ser5l feladetk<it6r6l rz a&tkezel6s m6djir6l, valamint
ez detszo\llatisi kiitelczens6gek r6szletes szabilyair6l sz6l6 69 /2016. (III.31.) Korm. rendelct
Kiizszolgiltat6 adatszolgiltatisita vona*oz6 rendelkezisei (20.$ (1) bckezd6s) szednti adatszolgiltatis
alapyin illitia kt

7-2. lr Ki5zszolg tat6 hi6nyos vagy k6sedelmes adatszolgiltatisa eset6n a Koordinil6 szerv a nem
megfelel5 adatszolg'ilta6ssal 6rintett rngadanhasznil6 tekiotet6ben a Koordinil6 szerv iltal legut6bb
kiszirolipou kcizszolgiltatlsi dijr6l illit ki szi,mlit. Az ezze) iisszefi.igdsben keletkez6 dijkorrckci6
esct6a minden he\t4lisi ktitelezetts6g a kiizszolgiltat6t tethdi. Az igy keletkez6 kozszolgdltadsi
dilkiiLkinbozet pozitiv m6rleg6t a Koordinil6 szerv a Kozszolgiltat6nak Ezetend6 esed6kes szolgiltat'isi
diiba beszimiqa-

7.3. A K<izszolgiltat6 hi6nyos vagy he\telen tdztszolgakttitsLb6l eted6, a Koordinil6 szerv iltd nem

megfelel6 adattartalommal kiillltott szimlikkal kapcsolatos valamennyi kcivctkezmdny6rt a

Kcizszolgiltat6t terheli felel6ss6g.

7.4- A Koordinil6 szes a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti a&tszolgiltatisb6l
kiindulva megillapirla azon ingadanok kdr6t, amdyle nincs k<izszolgiltatisi dijFzet€s megh*arorva. az

adatszolgiltztisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingedannal osszefiigg6sben teliesit6s tiirt6nt. r\
Koordinil6 szetrz e kiirben jogosult ingyenesen adatot k6mi az illet€kes har6sigt6l a 69/2016. (lll.31)
Korm. rendelet 20. $ (1) bckezd6s szerinti adatszolgiltatisb6l hii,nyz6 ingadanok 6s sziiks6ges a&teik

meg'Lllapirlsa erdekeben.

7.5. Az c!625 bekezd6s alapjin rbg-zirett ingatlanok adatair a Koordinil6 szerv megkiildi e

KozszolgiJtat6nak, 6s felhivja a Kiizszolgiltat6t, hogy a megkiildtrtt ingadanokoo vegzett

szolg6ltatsinak megfelel6en korrigilia a 69/2016. QII. 31.) Konn. rendclet 20. $ (1) bekezd6s szcrinti

adatszolgiltatist legk6s5bb az 6rtesit6s k6zhezv€tel6t kovet6 8 napon beliil.

7 .6. Az el6z6 bekezd6s szerind kortekci6t kilvet6en - a kdzszolgiltat6 elt6r6 adaszolgilotise hiinyibar -

a Koordinil6 szerv a kiizszolg6ltatisi diirt az ingadanolaidonosnak szimlizza ki'

7.7. A Koordmil6 szen- a kiszimlizon & az iogatlanhesznil5 6ltal haritid6n beliil ki nem fizetett

kozszolgilarisi dij behajt6sa 6rdekeben int6zkedik

8.

A kozszolg6ltat6 lltal ellithat6 egy6b, bev6tel megszerz6s&e irinpl6 tev6kenys6gek 6s azok

elszimolisi szabilyai

8.1. A Kcizszolg iita,t6 t Szerz6d6s szerinti hullad6kgazd6lkodisi kozszolgiltarison kivtil egy6b

hullad6kgazditkodisi enged6lyhez, illetve nyilvintartisba v6telhcz kittott hulad6kgazdilkodisi

tev6keny-seget - a kiizszolgiltat6 hullad6kSazdilkodisi tev6kenys6ger6l 6s a hutta{fkg^z dilko.d.is

kiizszolgilitis vcgz6s6nek ielt6teleir6l sz6l6 korminyrendeletben megharirozott hulladdk kezcl€senck

kiv6 tele'r-el - nem vfuezhet.

8.2. Kiizszolgiltat6 egy6b vlllalkozisi tev6kenys6g folytatisrira annyiban jogosult, T"lly'P- :'-"*
veszdyezrc-ti a Szerz5d6s szerinti hullad6kgazdilkodisi tev6kenys6g folyamatos 6s tel,es kor6 ellitisir

8.3. A keresztfinrnszirozis dlelminak Ht. szednti ek6b6l k,tivetkez5en a Kozszolgiltato

hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatis dii,nak r6sz6t k€pez6 6sszeni nyeres6g nem artdmazhatia a
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hulladekgazdilkodisi kozszolgi.ltatison kivtil es6 egy6b gazdzsirg,i tev6kenys6gei kcilts6geine\
riforditisainak fedezet6t

9.

A K<izszolgiltat6 p tozngya gazdzsigl. mfszaki 6s szakmei tw6kenys6ginelq kcilts€g hatekony
gazdilkodls6nak ellen6rizhet6s6g6t, idithat6s6grit biztosit6 el6ir6sok

9.1 A Kozszolgiltat6 koreles gazdilkodisit rigy megszen'ezni, hogy a Szetz6d6ssel villalt kozszolgiltatis
folya.matosan 6s marad6ktdenul biztositott 6s finanszirozhat6 legyen.

A Kozszolglltat6 koteles onkorminyzar ketdsete, ^z irltd,a, v6.gzett hullad6kgazdilkodisi
koz"szolgiltatissal ds a gazdilkodisival kapcsolatos infonnici6kat, adatokat, a sz6mvitili 6s egr6b
analitikus nyilvintart6saival egy-ez6 tartzlommal Onkorminyzamak irisban megadai.

9.2. A K6zszolgifiat6 kdteles biztositani onkorminyzat r6szdre, hogy onkorminpat k<izvetleniil, vag;
arra. kijelolt, szakmailag felk6sziik kepviscl5je ellen5tizhesse Krizszolgiltat6 edttszolgeltatisinik
httdessig6t 6s a Szerz6d6sben villalt kotelezetts6gei teljesit6sit.

9.3. K6zszolgikzt6 koteles kozremikcidni abban, hogy onkorminyzat, vagy k6pvisel6je az cllen6rz6s
feladatait elvdgezhesse,6s ahhoz minden dokumcntumot tendelkezisre Uo."nt. az e en6rz6s nem j6rhat
Kiizszolgiltat6 tew6kenys6g6nek indokoladan vagy ism6tl5d6 meg,zavaris6r,al.

10.

Alvillalkoz6k, a teljesit6sben kdzrem(kiid5k ig6nybev6tele

10,.1. Szerz5d6 Fdek megillapodnak abban, hogy a Szerz6disben r6szletezett kozszolgdltaris ellitisihoz
Kozszolgiltat6 iogosult alvillalkoz6lq illewe egy6b kozremfik<id6k (teljesit6si seg6dekiigenybev6tel6re.

10.2. A Kdzszolgiltrt6 ilt2l bevont alvillalkoz6k teljesit6s66tt K<i zszolglat6 rigy fclel mintha sajit maga
teljesitett volaa.

11.

Szerz6d6s m6dosit6sival kapcsolatos rendelkez6sek

A szerz6d6 Felek a Szerz6d6st krzir6lag egyez6 akuattal, irisban m6dosithatjik a jogszabilyok
tendelkez6seinek a megtartisival.

12.

A Szerz6d6s tnegsz6n6se

12.1. A Szerz6d6s megszrioik:
a) a Szerz5d€s szerinti id6tartam elteltEvel,
b) a Krizszolgiltat6 jogut6d nelkiiLli megszrin6seve!
c) felmondlssa!
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d) a Fdck kdz,tis megegyez6swel.

Az Onkotminyzat a Szerz6d6st a Pth.-ban meghanltozott felmondisi okokon nilmen6en aklor
mondhrtia fel, ha a K,iizszolgi.ltat6:

a) a h.lladgkgard{k disi ktizszolgiltatis dlitisa sorin a k<imyezet v6delm6re vonethoz6
jogszabilyok vagl a ti vonal<oz6 hat6sigi ddntds el6irisait sulyosan megs6tette, 6s ennek t6ny6t a

birosig vagy a het6sig joger6sen megillapitotta,
b) a Szerz5d6sbeo megrillapitott kritelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan megs6rtette,
ew
c) nem rendelkezik &v6nyes min6sit6 okirattal;

d) a Ht-ben meghatirozott hatirid6re nem rendelkezik mcgfelel6segi v6lemennyel.

A K<izszolgiltat6 a Ptk.-ban megharitozotrakon tulmen6en a hulladekgazdilkodisi krizszolgiltatisi
szerz5ddsc akkor mondhatja fel he

a) az Onkorminyzat a Szerz6d6sben meghalirozott kiitelczetts6gtt - a Kozszolgiltat6
felsz6litisa dlen6re - srih'osan megsetti 6s ezzel a kozszolgiltat6nak kirt okoz, vagy a}adAJyozzt t
hullad6kgazdilkod6si k,6zszolgiltetis teljesit6s6t; vary
e) a Szerz5d6s megktit6s6t k<ivet6en hatilyba l6pett iogszabily a Szerz6d6s tartalmi elemeit
(rgr vittoztatja meg, hogy m a Kozszo\37tzt6nak a hulladekgazdilkodisi ktizszolglltetis
szerz6d6sszetri teljesit6se kor6be tartoz6lenyeges 6s jogos 6rdekeit ielent6s m6rt6kben serd-

12.4. Amennfben a szerz6d6sszeg6s icllcge nem zitja ki a mrisik f6l irisbao 6s r6szletcsen kiiteles

rtllkoztttm a szerz6d6sszeg6 felet a kiitdezettsipzeg6s tattalmfu6l 6s az elvirt, szerz6ddsszem

int6zked6s m6diir6l. A szerz6d6sszeg5 f6l kiiteles a szerz5d6ses kiitelezetts6genek 6sszerfi hatirid6n, dc

legk6s5bb 30 napon bdi.il eleget tenni, vagy r szerz5d6sszeg6st mis, a misiJ< fel iltal dfogadhat6 m6don

orvosolni.
Amennyiben a szctz6d6sszeg6 fel kcite.lezenseg6t a felsz6litis ellen€re sem teljes(ti, a m6sik fel iogosult r

Szerz 6d6st felmondani.

12.5. A kozszolgfltetisi szerz6d6s fdmondisi ideie 6 h6nap, kiv&e a 12.1. d.) pontban foglalt eseteg

melynek bekovetkez6se sorin a felmondisi id5 a megfdel5s€gr v6lemeny megszerz6s6re megszaboft

harfuid6t k<ivet6 t h6nap.

t3.

A Szerz5d6s megsztinds€vd kapcsolatos rendelkez6sek

.13.1. Felek megillapodnak abban, hogy a Szerz6d6s birmdy okn6l fogva ttirt6n6 
-megsz6n6s6ig

(megsziiLntet6sif) kStelesek egym.issal tJles kOnien elszimoln! kiiliinos tekintettel az Onkorminyzat

iela[at-ellitisi kor6be tartoz6 6s Kozszolgiltato 6ltal v6gzett kozszolgiltatis mis kozszolgdltat6 iltali

za,r artalan biz to sitis ira.
13.2. A Szerz5d6s megszin6se eset6n a kozszolgiltatis dlitisival kapcsolatos, folyamatban lev6 iigyek

iratait 6s nyilvintattisait a Kiizszolgiltat6 a telepiil6si onkorminlzamak a hullad€kgazdilkodisi

kozszolgdltatisi szerz6d6s megszrin6se nepiin itadia
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14.

Vegyes 6s zit6 reodelkez6sek

14.1. A Szerz5d6sre, alkalmazisira ds 6ttdmez€sere a mrgyar jogszabilyokat kell alkalmazni.

14.2. A Szetz6d6ssel kapcsolatos, valemin t az ann^k mcgs6n6sdb6l, megsz[n6s6b6l 6rv6nyess6g6b6l vagv
&telmez6s6b6l ered6 wagy ezzel <isszefiigg6 valamennyi jogvitiben a felek a harisktirrel 6s illet6kessdggel
rendelkez5 rendes bir6sighoz fordulnak.

14.3. A Szen6d6 Felek kcitelezik magukat arra, hogy a Szetz5des teliesit6se sorin nrdomisukra juton
valamennli infotmici6t, adatot, a szez6d6ssel iisszefiigg6sben keletkezen dokumennrmok tartalmir
iizleti titokkent kezelik, azokat Yjzir6lag Szerz6d6s c6liata baszniljlk fel, 6s csak azon munkaritsait
szamir2 teszik azokat megismethet5v6, akiknek t feladatai ellitLsihoz azok mcgismer6se sziiks6gcs, 6s
irisban kiitelezetseget villaltak az iizleri titok megtanisira. Az iizleti titok fogalma &telemszenien nern
foglalja magiban zzokat az tnformid6kat, adatokat, stb., amelyek a felek bfumdyike vagy a kozvdlem6nr
el6n mir ismetek voltak vagy k6s5bb, a titoktartisi kotelezetts6g megs6rt6se nelkiil vlltak sz6les kiirbeo
ismern6, vagy megismerhet6v6.

14.4. A Szetz6d6s egyes rendelkez6seinek 6rv6nyteleosige eset6n a szeiz6d6s egy6b r6szei ewinyben
maradnak. Az 6rviny'telen rendelkez6st a fdek 6rv6nyes, gazdtsagj szempontb6l a lehet6 legnagyobb
m6rt€kben egyen6n6loi rendelkez6sseJ vilgik fc.l.

14.5. A Szerz6d6sb6l eted5 iogok 6s kiitelezetts6gek telies m6rt6kri vagy r6szleges engedm€ oyeztsthez z
mindenkori mi.sik f6l el6zetes, irisbeli hozzijin:Lisa sziiks6ges.

14.6. A fdek kdpvisel6i kilelenrilq hogy a Szerz6dds iirLsin tdjes kcirri felhatalmazissal rendelkeznek.

Jelen szerz6d6sben nem szabilyozott k6td6sekbcn a Polgiri Tiirv6nykonlw 6s a Hullad6kr6l sz6l6 torgenv
valamint a mindenkor hedlyos igazati jogszabilyok rendelkez6sei irinyad6ak.

Felek a hullad6kgazdilkodisi kdzszolgiltatisi szerz6d6st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
helybenhag 6lag al6irtik.

Szajk, 2016. jrinius 29.
Itolu(.rt
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Mohicsi Virosgazdilkodi si 6s Revhaj6z6si

Nonprofit Kft. kozszolgiltat6 Hiber Adim iig).v ezerd-igazgar6

Zir-adtk: 
.Sza1k 

Kcizs6g Kepvisel&testiilete a jelen m6dositisokka.l egys6ges szerkezerbc foglalt Hullad6kgazdilkodisr
Kozszolgiltatisi Szen6dist a 28/2016.( VI. 23.) szini haatozztiizl etfogadta.
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Szajk, 2016. jfnius 29.

It


