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M6dositdssal egysdges szerkezetbe foglalt
Hullad6kgazd6lkodtisi kdzszolg6ltatlsi szetz6d6s

amely l6trejcitt egyr6sz6l

Nev: Sz6kelyszabar K6zs6g Onkotm{nyzata

Cim: 7737 Sz6kelyszabar, Atpid u. 53.

Ad6s zim:7 5333 67 * 1, -02
KSH azonosit6 (statisztikai szimid) : 1533367L8411-321-02
Bankszirnlaszim:5M00058- I 1001 005
Szimlavezet5 pEnzint6zcr Mohicsi Takar6k Bank Zru
K6pviseli: Pakusza Zolrin polgfumester

mint a kcizszolgiltatist megrendel6 <inkorminyzat (a tov6bbiakban: Oukormanyzat), mist6szt5l

Tdies n6v: Moh4csi Vitosgazddlkoddsi 6s R6vhai6zdsi Nonpro6r Korldtolt Fetel6ss6g6 Tirsas6g

Rijvid n6v: Mohdcsi Virosgazd6lkodisi Noopro6t Korl6tolt Felel6ssegri Tirsasig
Sz6khe\': 7700 Mohics, Szabadsig u. 17.
C6gjcgp6kszim: 02-09 -0617
KSH azonosit6 (satisztikai szimjel): llO042413gl757 202
KUJ azonosit6: 100209886
Kfl azonosit6: 70223289
Ad6szim: 17004242-2-02
Banhszimlaszim: 50400096-1 101 I 846
Szirnlzvezet6 pitzinl€zer Mohicsi Takar6k Bank Zrt
K6pviseli: Hribe! Adim iiryvezet6-igazgat6

mint kcizszolgiltaclst ellit6 gazdas6gi tirsasig (a tovibbiakban: Kiizszolgiltat6) kcizott dz alulirott helyen
6s napon az alibbi felt6tdek mclletr

Preambulum

A hullad6lu6l sz6lo 2012.6vi Cnoo(V. tv. ( a tovibbiakbao: Ht) 6rtelm6ben a telepiil6si ciolormlnyzata hullad6kgazdilkodisi k<izszok;ltrris elldtisit a k<izszolgiltat6val k6tott i.,"U.aa.g"rJ,AUaarl
kozszolgiltatisi szetz6d& ftjin 

. 
biztositja. A tclepi 6J <inkotmioyzat hunad6k[zzdilkodisi

k<izszolgiltatisi-ellitisi kotelezetts€gete tekintettel szen6dZ febk megk<itik 
" 

p* ruu"ael["zdjlkodisi
kriz szolgilta tisi szerz6d6su

A Mohlcsi vdrosgazdi.tkoddsi 6s R6vhai6zisi Nonptofrt Korlitort Ferer6ss6g{i rirsasrg ( a
tovibbiakban: Kozszolg{ltatQ a hulladEkgazd{lkodisi k6zszolgilatisi tev6kenys69 v6gz6s6re vonatkoz6
mh6sit6si enged6lyt t 12749-7r/2015. szim aratt kapta meg a k<imyezetv6dekni hat6sigt6r (
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tovibbiakbao: Hat6sig). A Hat6sig fenti szimf mio6sit6 okimt6vd C/I- min6sit6si osztAyba sorolta a

Tirsasigot

1. Szerz6d6s szerinti k6zszolgiltatdsi tev6kenys6g megnevez6se

1. A kozszolgriltatisi tev6kenys6g kiterjed:

- az ingadanhaszni.l6 6ltal a k6zszolgiltat6 szillit6eszk6zdhez reodszeresitett gniit6edenyben az hgadanon
gyrijt6tt vcgyes hullad6k osszeg5djt6s6re 6s e hullad6k h,llad6lkczd6 l6tesitmenybe t6rt6n5 elszallitisara,

- az iogatlanon k6pz6d6 z6ldhullad6k osszegldjt6s6re 6s elszillit{sira
- az ingadanon elkiirlonitctten grfijtott papir- 6s mrianyag- 6s f6m csomagolisi hul]ed6k cisszegy{jt6sere 6s e

hullad6k hullad6kkezel6 l6tesitmeoybe ton6n6 elszillitis6ta,
- az ingadaoon k6pz6d6 6s a lomtalanitis k6r6be tartoz6 lomhullad& dsszegnijtis&e 6s e hullad6k

hullad6klezel5 16tesitrn6nybe t6rt6o6 elszillitisira,
- a kiizszolgiltat6 iltal iizemcltetett hulladelgyilt6 udvatban, hullad6kgyujt6 ponton ftulladelgpijt6

szigeg $6jtittt hulad6k osszegdjt6s6re 6s e hullad6k hullad6kkezel6 l6tesitmenybe tort6n6 elszl\itAstua,
- hullad6kgyuit6 szigetek, Mohicsi Hullad6kkezel6 Kozpont (hullad6funiit6 udvar, itrak6illomis &

komposztil5tclep) iizemeltet6sete.

1/1. A KiizszolgAltat6 a hullad6kgazd kodisi kdzszolgfltatSssal kapcsolatos feladatait a jelcn

kozszolgilarlsi szes6d6sben, valamint a mindenkor hatilyos jogszab6lyokban, az Orszigos
Hullad6kgazdilkodisi Tervben 6s a telepiildsi ookorminyzat readelet6ben meghali:ozott
el5ir6soknak megfdel5eo v6gzi. Ennek kcret6ben:

- biztositja a jelen szerz6d6s szetinti hullad6kgazdilkodisi kiizszolg{ltatis folyamatos 6s telies kori
eMtisit,

- gondoskodili a hullad6kgazdilloddsi kozszolgilaris jogszabilyok szerint meghadtozott lendsze!,

m6dszer 6s gSrakorisag szerinti teljesi6s6r6l, ide6ttve a lomtdaoitis 6s az elkiiliinitett gyu|t6s

tdiesit6s6t is;
- biztositja a kdtnyezctv6delmi hat6sdg iltal meghatlrozott rnifl6sit6si osztily szerinti kiivetelmenyek 6s a

mio6sit5 okirat folyamatos mcgl6t6g

- a hullad6kgazd;lkodisi k6zszolg6ltatis tcliesit6s6hez sziiks6ges meonyisegf 6s min5scgri ifum( g6p'

eszkozt, beteodez6st biztosiria, tovibbi a sziiks6ges l6tszSmri 6s k6pzets6gfi szdiember alkalmaz;

- elvegzi a ktizszolgiltatis folyamatos, biztonsigos ellitisihoz sziiks6ges feileszt6seket es

karbantartisokaE
- ig6nybc veszi illet6leg iizemelteted fenntartja a hullad6kgazd{lkodisi kozszolgiltatis ko!6bc tartoz6

hullad6k kezel6sere meghatirozott l6tesitm6nyekeq
- mikodteti a hulladelgazdilkodis! illewe mis, iogszabilyok szerinti nyilvinu-reisi reodszereket 6s a

hulladfuazdr;lkodisi kozszolgi.ltads teljesit6s6vel cisszefrigg6en adatszolgiltatisokat tdiesit a hat6sigok

1dara tritz NHI(V Nemzeti Hulladdkgazdilkod6si Koordinil6 €s Vagyonkezel5 Zrr ( a Tovlbbia.kban:

Koordindl6 szerv) resz&e;
- a hullad6kgazdilkodisi k6zszolg6lutist igenybwev6k szimin kcinnyen iozzifir\et6 ugyf6lszolg6latot

6s tij6koztatisi rendszert mfkijdteq
- meglltapitla 6s kcizz6teszi a kcizszolgiltatist ig6nybevev6k ilali kifogisok & ,6szrcv6telek elint6z6si

readj6q
- a tev6keoys6g elldtisihoz sziikseges biztositissal rendelkezik;
- biztositia " 

,r.5r", hullad6k gyujt6s6hez az ingadannrlajdonos legal.:ibb 2 kiil6nboz6 rirm6rt6k6

g5nijt6ed6ny k6ziil tiirt6n6 vilasztis lehet6seg6q
- iikotbitzrotit az.ingatlanhasznil6 r6sr6re a t6bblethullad6k, 6s a zoldhullad6k elhelyez6se c6ljita;



- ,' 7O-ll0-720-24O literes ed6nyzetekben valamiot 1100 literes, 3-5-7 m3-es kont6nerekbeo Sniitott
hiztartisi 6s a hiztattisihoz hasonl6 hulladekot be$niiti csdidi hizas ingatlanok eset6ben hetcote egy
alkalommal az Onkornrinyzat K6pvisel6-tcstiilet6nek a koztisztasigro! vala.mint a hullad6kgazdilkod{si
kiizszolgiltarls eMtisinak rendj6t6l sz6l6 mindenkor hatilyos rendelete szetinq
- elv6gzi a telepr.il6sen kihelyezett hulad6kg1nlit6 szigeten talilhat6 1,5 m3-es irartalmri ed6nyzetek
iirit6s6g e gnijt5hely&et iizemelteteti 6s goodoskodik a bcsnijtott h,,ll"d& elszillirisir6l es
vilogattatis6r5l a Biomark 2000 Kft telephely6n;

- az elkiilonitetten gSnijtend5 hulladek gyujt6sere 6s dsz{lfftisira a cs2l;di hizas ingatlanhasznil6k
szimfua 120 litetes, sirga illetve kek szinri ed6nyzetet biztosit,

- hizhoz meo6 g5nijt6s ketet6ben begnijti az ingadaahasznil6 iltal dkiiLliiniteften gn:jtiitt pepfu-, mr:aflyag-
6s f6m csomagolisi h,lled6kot csalidi hizas iivezetbeo kithetente cgl alkalommal azzal, hogy a
kozszolgilut6 az tirit6sek gyakorisigit igeny szerint niivelheti.,

- a hiztarrisokban keletkezett zctldhullad6k dijmentes itv6tele a Mohicsi Hutlad6kkezel6 Kdzponr
komposzril6 telep6o; illewe az erre rcndszeresitett lebom.l6 zs6kokban kihelyezett zoldhullad6k hjzhoz
men6 iirat keret6beo torten6 be$,fiit6se 6vente 10 alkalomma!

- ha a kozteriiletio &"gyo.g illewe ellen6rizeden k<iriilm6nyek k<izott elhelyezett hullad6k - ide6rtve a
telepiil6stisztasigi f&datok kor6be tartoz6 hullad6kot is - koribbi birtokosa vagy tulajdonosa a hullad6k
clszillitisita vonatkoz6 ktitelezetts6g6nek nem tesz elegeg a hullad6k elszillirisir6l az Onkormdnyzat a
K<izszolgiltat6val kt t6B kiilon szerz6des r.itiin gondoskodiE

- kirtdes a kiizszolgiltatist a az Orszigos
si K6zszolgiltarisi Tervnek ( a tov6 rendszereser!
akmai szabilyok 6s krlvetelm6nyek 6t al,ed yozi

konilrn6nyekre, k6rokra az Ookotrinyzat figyelmEt fdhivni;
- a Kozszolg'iltat6 feladata teljesit6se sorln koteles a gniit6s hely6t a lchull6 hullad6kt6l megtisztitani, a

reriiietet tisztin hAuahagyni;

- a Kdzszolg'iltat6 koteles az dltala etvirhat6 gondossigga.l az ed6nyeker kezelai. Az iirit6s sorin
keletkezetg az iirit6st v6gz6 szem6lynek felt6hat6 kitok&t a K<izszolgi.ltat6 anyagi felel6ss6ggel tartozik.
Nem megalapozott kitteritisi ig6ny eset6n az ed6nyben keletkezett kitokef valamint 1! esetl.g",
szal&t6i kolts6get az ed6ny haszndl6ja viseli;

- a gyijt6ed6nyben a KcizszolgiJrat6 iltal okozon kirt s Kdzszolgiltat6 t6rit6sraentesen kdteles kijavitan!
vagy agy6it6cd6nyt kicser6lni h1 a_-lviro!o261 neki vagy az 6rdek}6t6bea eljrir6 szem6lyeknek feL6trato
okb6l kijve*ezett be. A Kiizszolgdltat6 koteles a javiiisi munka id5urtamira helyefteJit6 gy61t6eacrry,
biztositani;

- a Kozszolgi.ltat5 k6teles a hullad6kgyrijt5 ed6nyck iirit€s6t munkanapon reggel hat 6s este h6t 6ra k6zott
elv6gezni;

- a Kiizszolglltat6 k<iteles a helyben szokisos m6doo trij6koztami a lakossigot az iirit6s napjir6l;

az ingatlanon osszeglijtott es
r6be tartoz6 telepiil6si szilird
meghatfuozott id6pontban &

t a Kozszolgdltat6 a hullad6k tulajdonosinak kiikin
tjit Kozszolgiltat6 az Ookorminyzattal egyeztetve

hriztarrisokb5l szarmaz6, 'u'uu*"1".,&,lt:l1t::r.fff**':H*il:,:
ed6nyzet 

_mdreteit megh b6Lr 6s egy6b hasznilati t6rgy. Nero
helyezhet5 ki a lomtalani h6r5gep, 6p;6si tcirme.l6l, l.rtiirUaef
valamint vesz6lyes h"tl"d6k, 6pit6si-bonrisi hullad6k, jllati tetem, z<ildhullad6k.
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1.2. Meotesiil a Kozszolgiltat6 kotdezctsegeit6l vis majot eset6n, tovibbi ha az Onkorminyzat nean
b.iztosit az ingatlanok megkcizelit6s6hez olyaa ftviszonyok^t /h6- es sikossig mentess6g, illetve egy6b
okb6l jirhatadan a ki5zit/, amdy a K<izszolgrltat6 g6piirnfivcinek balesetmentes k<izleked6s6t
biztositja. Ez esctbeo a Kcizszolgiltat6 az akadily elhirulisit kcivet6 legkozelebbi szillitisi napon kotelcs
szolgiltetoi, mely alkalommal koteles az el6z6 elmaradt szillitisi napokon felhalmoz6dott mennyis6g6
tclepiil6si szMrd hullad6k elszilliuisira is.

1.3. Kozszolgiltato a Szerz6d6s szerioti feladataina-k r6szbeo sai6t eszkdzeivel, bereodez6seivd 6s
l6tesitrn6nyeivel, r6szben a D6l-Balaton 6s a Si6 Volgye TelepiiLl6si Szilird Hullad6kgazd6lkoddsi
Program keret6ben beszerzett, 6s a K,iizszolgilat6 r6sz6re itadott eszktiz<ikkel berendez6sekliel, illetve
l6tcsitrn6oy& hasznSlativd tesz deget-

l.4.Kozszolgiltat6 tevekenysege kiterjed a hullad6kgazdi&odisl kiizszolgdlatis k6r6be tartoz6 hullad6kok
elkiilonitetten gyriltdtt r6sz&e is.

1.5. Felel riifitik, hog' a Kozszolgiltat6 tw6kenys6gc a Ht. 6s rn'is vonatkoz6 jopzabilyok rendelkez6sei
szednt hullad6kgazdilkodisi k,iizszolgiltatisnak min6siil amelyoek igeoybev6tele a k<izszolgiltat6si
tertileten az iogadanhasznil6k szimim - a ttirv6ny erej6nel fogva - kcitelez5.

2. A Szerz6d6e szerinti kiizszolglltadsi teriilet

2.1. A kozszolgfltat6 a hulladelgazdilkodisi k,tizszolgilatist Sz6kelyszabar k6zseg teljes kiizigzgatis
teriilet6n litia el.

3. A Szcrz6d6s szerinti k6zszolg'iltatis id6tetaoa

A Ktizszolgiltat6 a kcizszolgiltatis ell6tdsit 2014. 6v irilius L oapiitol20l7.6v i6nius 30. napiiig k6tdes

ellimi

4. A hullad6kgazdilkodisi k6zszolgriltatCs min6s6gi ism6nei

4.1. A Szerz5d6s szerinti hullad6kgazdilkod6si k6zszolgiltaris min5segi ism6rveit a hullad6kgazdilkodisi

kozszolgiltat6si tev6kenys6g mio6sit6s6r6l sz6l6 2073. 6vi C)O(V. tiirv6ny 1' mell6klet6ben

meghatirozott, a min6sit6si oszeily megszerz6s6hez sziiks6ges k<ivetelm6nyek ebpiio hatirozzik meg a

Szcrz5d6 Feleli

4.2. A Szen6d1s szerinu hullad6kgazd6lkodisi tev6kenys6g vSzlsthez sziiks6ges kornyezetv6delmi

hat6sig iltal meghatirozott min6sit6si osztiJp C/I..

4.3. A Kiizszolgi,ltat6 a kozszolgahads id6tartama alatt koteles a hullad6kgazdilkod6si kcizszolgiltarishoz

a Ht.-ben 6s mis kapcsol5d6 jogszabilyokban el6irt szakmai 6s szem€lyi felt6teleket biztositani.

4.4. A hullad6kg.:dilkodisi kozszolgiltatis k<ir6be tartoz6 hulladdk kezel6se, illetve italrnatlanitisa a

CiJ<6i Hullad6kkezel6 Kozpont teriilet6o tort6nilL
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4.5. Kozszolgiltat6 sai{t kolts6gere kciteles a hullad6kgazd6lkod{si kcizszolgiltatishoz kapcsol6d6, a Hr 6s
vEgrehaitisi rendelete szerinti komyezetv6delrni biztositlst k6tni, belcertve az iizemelteteshez sziiksdges
gepjdrmrivek felel6ss6g biztosit{sit is.

5. Ahullad6kkezel6si kiizszolg6ltatds cMtlsival krpcsolatos iogok 6s kiitelezets6gek

Szez6d6 Fclek kotelezetseget villaloak ara, hory jogailat 6s k6telezettsegeiket a hatilyos iogszabilyok
rendelkez6sei szerirt gyakorolji\ illewe teliesitilq figrelembe v6ve a hullad6kgazdilkodis orszigos 6s
tetiiLleti c6lkitGz6seig il.let6leg egymis jogos &dekeit.

5. 1. Az Onkorminyzat kotelezem6gei hilondsen:

a.) a kozszolgiltatis hat6kony 6s folyamatos ell6tis6hoz a Kiizszolgiltat6 szirnira sziiks6ges
infonnici6k szolgdltatisa;

b ) a kozszolgiltatis kor6be nem tartoz<i hullad6kgazdri.lkodisi tevekenys6gek kdzszolgiltarlssal ton6n6
<isszehangoJisinak el6segit&e;

c.) a kozszolgiltauisnali a kcizszolgiltatisi teriileten v6gzctt mis kozszolgdltatisokkal val6
6sszehangolisinak el5segit6s6 g

d.) a telepiiLl6si igenyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyri.ites6re, sziJ\tisfu4 kezcl6s&e szolgil6 helyek
6s l6tesitn6oyck rnegh atitozisa;

e) a Kiizszolg'ilat6 kizir6lagos k<izszolgiltatdsi joginak biztositisa az <in.korminyzati tirsulisi
nrlajdonban l&5 hullad6kgazdrilkodisi 16tesiun6oyek vonatkozisiban;

f) az 4'tlarq-i h 'llad6kgazdilkodisi kozfeladat ell6dsira l6rehozott szersezer kiielol6ser6! felada*ordr5l,
11 1{atkeld€s n6diir6l valar-nint az adatszolgiltat6si kcitelezetts;gek ,6"rl.tes sr"bily"ir6i sz6l6
69/2016. (II.31) Korm- rcndelct szerinti adatszJfiltatis k<itelezettslg ter)csit6se

A Szerz6d6 Fdek m:gillaeitiik, hogy a Hr 35. $-a szerinti teJepnlesi <inkorminyzati reodeletalkotis azOnkorninyzat onill6 hatisk5te. Emiatt amennyiben a teleptil6si <inkormanyzati rendelethulladdkgazddlkodisi me& ug)r a kedvezo6ny
vaSr a meotess6g el d kodisi Koordinil6 6s
vagrookezel5 Zrr G t6telezettsdge.

Az NHKV Nemzeu H',ll,d6kgazdilkodisi Koordinfl6 6s vagyonkezel6 z,rt. ( e tovibbiakban:
Koordinil6 szerv) a hullad6Lg-"drilkodisi krizszolgiltat,si szcrz6d6s-megfelel6s6g6t vizsgilia.

a hullad6kgazdilkodii
nyzat e kotelezetseg6t a megyei korminyhivatal tSrv6nyess6gi feliigyeleti
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5.2. A K<izszolgilat6 - a feladatait 6s k<itelezetts6ge it wrzllolrLz6 a jden Szerz5des 1/1. pontiibao
foglaltahon tril - kotelezetts6get villal:

o az el.qrult 6v tapasztalatair6l tdi€koztatist ad a K6pvisel6testiiletoek

o a k6zszolgiltatis igeoybev6telere kiiteles iogtla.hosznil6val egedi k6zrizemi szerz6d6t kot,
kezdi az ilyeo tipusri szez6d6seket (nyilvintartis, m6dositis, megsziiLntet&e, stb)

. igXfelszolgilata ng,il dliqa a kozszolgfltatist ig6nybevev5L hulladekgazd.ilkod{si
kozszolgiltarlssal kapcsolatos bejelent6s&ek int6z6s6q panaszainal kivizsgilisit, orvoslisiq 6s a
kozszolg tatissal kapcsolatos iltdinos tij6koztat6st nytit
Az rigf6lszo)g:ilat f6bb fcladatai:

- kozszolg6ltat6st igenybevev5k bejelent6seinek kezd6se,
- kcizszolgihatrist ig6nybevev6k paoaszainak kivizsgfisa 6s kezel€se,
- szcmdyes iiryf6lszolgilat mfikod tet6se,
- telefonos iigrf6lszolgiJat mfik6dtet6se,
- iotemetcs honlap mrikodtet6se.

5.2.7. A Kozszolgiltat6 jogosult megugadni a hullad6k elszirllutisit

a) az nem a Kozszolgiltat6 szillit6eszkijz6hcz rendszeresitett szabv6nyos (MSZ EN 840-1:2013)
gy6it5edeoyzetben kerii.l kihelyez6sre, 6tadisra;

b) ha a h"ll,d6k oly m6don keriilt kihelyez6sre, hogy a rirol6ed6oy mozgatisakot a kisz5r6dis veszdlye
feonill (nem lezirt vagr s6riilt ed6nyzet);

c) a g'riit6ed6nyben tiibb hullad6kot helyeztek d 6s emiatt az tult6ltott, vagy a gnijt6ed6ny nem
zirhato le,6s emran a gyijt6edeny iirit6se a k6myezet szennyez6sg a hullad6k sz5t6disa n€lkiil nem
Iehes6ges,

d) a t6bblethullad6k vagy a zoldhullad6k nem a k,iizszolg6ltat6 iltd e c6lra ren&zetesitett zsikbao
keriilt kihelyez6sre, vagr

f; megrillapithat6, hogy a gyiit6edenyben a kozszolgilutris k<jr6be nem tartoz6 hullad6k keriilt
elhelyez6sre (forr6 hamu, k6-, 6pit&i tritmel€k, illati tetem, mar6, m6.tgez6 vagy robban6 anyag,

elektronikai huled6lq folyekooy vagy befagron zsirad6k, glrulekony vagr robbar6 anyag) amely a

szillitis sorin a szillitist v6gz6 szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben, tovibbi a

begyijt6 jirmiben vagy bcrendez6s6beo kirt okozhat, vagy a hasznositis, illewe 6rtalmatlanitris
sorin vesz6lyeztetheti a kiimyezeteg

5.2.2- Kdzszolglltat6 a hulled6kgazdilkodisi kozszolgiltatis keret6ben kotclezetts6get villd. az

ingadaohasznil6 iltal elkiilon[tenen gydjt6tt telepiil6si h"l],d6k meghatitozott m6don titrt6fl6 g1niitas6re

6s kezel6sete. ffiit6sziget, iizemeltet6s, hizhoz meo6 szelektiv hullad6kgniit6s.)

5.2.3. A hullad6kgazdilliodisi kiizszolgiltaris teljesit6se tcirv6oyben, korminyrenddetben 6s telepdl6si
,iinkotminyzati renddetbeo meghatirozott esetckben sziioetdtethet6 vagy koditozhat6.

5.2.4. Ha Kozszolgiltat6 az esed6kes szolgiltadst elv6gezni nem tudia 6s az nem az Onkotmisyz^t
mul2sztr{sira vezethet5 vissza (pl. gep,fumri meghibi.sodis, id6iirisi koriilm6nyek), rigy k6teles
helyettesit6s6r5l gondoskodni, arra enged6llyel 6s kapacitissal rendelkez6 helyettcs ritjin. Ha a

hdyettesit6s nem megoldhat6,6s ilyen m6don a szolgiltatis a szolgiltatisi napon elmarad, arr6l a

Kiizszolg6ltat6 halad6ktalanul 6rtesiti az Onkorminyzatot. A Krizszolglltat6 zz akadily elhirulisit
ktivet6 legk6zdebbi szolgiltatisi napon a szolgilatis sziinetel6se ideien fdgyult hullad6kot is kcitcles

elszillitani.
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5.2.5. Ha a hu.llad6k nem a szabwinyos, zirt tirol6ed6nyben, illetee nem az K<izszolgdltat6 iltal kiadoq
jelzett zsikban keriil nem k6teles a h,,n,d6k gniji6s6tc, elszillitisira,
kezel6s&g kiv&e a hullad6k hizhoz -erra laraprogrr- keret6ben
t6rten5 begniit6s6l

6. A hullad6kgazddlkodriei k6zszolgi.ltetds finenszitozisinak elvei, m6dszerci

6.1. A hulad6kgazddllodisi kozszolgdltatis BnaaszkozAsa sotin a Hr alapelveir k€I 6wenyesiteqi,
liemelten az 6telJatas, k<izels6g szermyez6 6zet elveit, tovibb6 a kdlts6g hat6kony hullad6kgazdilkoddsi
kozszolgiltatis biztosirisinali dv6g 6s a kereszt6nanszirozis tit^tminak elv6t.

6.2. A hullad6kgazdilkodisi kcizszolgiltatds Eaanszirozisiban az Onkorrninyzag k6zvetleniil nem vesz
r6szt, a k6zszolgilsfi5s 1 [r'l]adflqpzdillodisi kiizszolgiltatisi dijb6l kell fioanszirozni.

6.3. A Ki5zszolgiltaa6t 
^z 

i&^l^ v6gzctt hullad6klezel6si L<izszolgiltatisdrt diiazis illeti meg mdyet a
kcizszolgiltacist ig6nybe vev6, vagy igenybev6tel&e k<itelezett6l k6zvetleniil jogosuli beszedni
(hullad6kgazdilkodisi kcizszolgfl tatisi dij).
6'4' A hulladelgazdilkodisi kiizszolgiltac.i.si dijat a Magyar Energetikai 6s Kiizmri.-szabilyozisi Hivatal (a
tovibbiakbao: Hivatal) javaslat6nzl Egydembev6tel tvel a sztbalyozis&t felel6s mioirrt r rendeletben
illapitja rneg.

6.5. A Kozszolgiltat6 a Hivatalnak mindcn olyan tij6koztat{st es adatot megad, amery a Hivata.l
huladekgzdrftodisi k6zszolgilatisi dijjal kapcsolatos dijel6k6szit6 6s dij feltigyeleti tevEieoys6gehez
sziiks6ges' A Kozszolgiltat6 a Hivatal iltal megjelolt tarta.lomma! forrniban 6s hatirid6n beliil tesz eleget
tij6koztarisi 6s ada szolgilta tisi kotelezcts6g6nek.

6'6 A kcizszolgiltatAs dtjAt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdilkodrisi Koordinil6 6s Vagyookezd6 Zrt. (
a tov6bbiakban: Kootdinil6 szcrv) szerv szedi be. A Koordinil6 szerv a Ki5zszo{iltat6nak a icle,,K6zszolgiltatisi szcrz5d6sbeo rogzitett feladatai6rt a hulladEkgzzdilkodisi ko-zszolgilatlsi dij
megillapitisl6rt fdel5s miniszter ilta.l meghalirozott szolgilatisi diiat 6zet.

6.7. A kozszolgdltatis ketet6ben keletliez6 kintlev6s6geket a Koordioil6 szerv kczcli

ullad6kgazd6lkodisi k6zszolg{ltatis teljes kozvedeo
esit6s&61 a Kootdindl6 szerv gondoskodik 69r, hogy
a Koordinil6 szerv iltal kijclcilt szervezemek
sb6l ered6 bev6tel a Koordiofl6 szewet illeti meg.

6.9. A Koordinil6 szerv a hullad6kgazdilkodisi kozszolgdlatisi szerz6d6s a h,,I.d6kr6l sz6l6 2012.6vi
CIJO(XV. torv6ny 92/B. $ (2) bekezdEs szerinti megfel-el6seg6t vizsgilja.

- .7' .\ll:yj hullad6kgazd6lkod6si k5zfeladat elllrtirs6,ra,16ttehozott szervezet kiieldl6s€161,
feladatkii16rol, tz adatkezelfls -^6_qit6l, valamint az adatszolgiltatisi k6telezetts6lek r6szleies
szabfry,.ir6r sz6r6 69 /2016. (III.31.) Korm. renderet 4.g (1) - 15; es rt-u5-auan rogf,l, r.ttet.rct
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7.1. A Kootdioil6 szerv a kiizszolgilatisi d(iakra vonatkoz6 szim.Likat az illarni hullad6kgazdrilkodisi
kozfeladat ellitisira l6trehozott szervezet kiieliil6s6t5l, felada*orer6l 

^z 
adatkezel6s m6djir6l valamint

az adatszolg6,ltatisi kotelezetts6gek r6szletes szabilyair6l sz6l6 69 /2076. (III.31.) Korm. tendelet
K,iizszolgiltat6 dd^tszo@t^r^safl vonatkoz6 rendelkez6sei (20.$ (1) bekezdEs) szerinti adetszolgiltatis
alapjin illitja ki.

7.2. A Kdzszolgtkat6 hiinyos vagr k6sedelaes 
^datszolgiltz:a,sa 

eser6n a Koordioil6 szerv a nem
megfeld5 adarczolgdltatissal drintett ingadaohasznil6 tekinct6ben a Koordioil6 szerv ilal legut6bb
kiszirolizott kozszolgditatisi diir6l illit ki szimlir Az ezzd <lsszefiiggisbeo kele&ez6 dijkorrekci6
eset6n mindcn hdnill"isi kiitelezens6g a k6zszolg,ilat6t terhell Az igy keletLez6 kozszolgiltatisi
diikiilSnbozet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerr. 

^ 
Kozszolgiltat6oak 6zetend6 esed6kes szolg;ltad.si

dilba besziuliga.
7.3. A Kozszolgfltet6 hiinyos vagy helytden adaszolgiltarisib6l ered6, a Koordinil6 szerv 6ltal nem

megfdel6 adattartalommal kiillitott szimlikkal kapcso.latos r.alernennF kovetkezm6ny6rt a

Kozszolgiltet6t terheli fdel6ss69.
7.4. A Koordinil6 szcrv a 69/2016. (III. 31) Korm. rendelet 20. $ (1) bekezd6s szemu adatszolgilut6sb6l

kiindulva megillapiqa azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs k<izszolgiltat{si dij6zet6s rneg;haatozrz az
adatszolgilatisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingadannal osszeftigg6sben teljesit& t<itt6nt. A
Koordinil6 szerv e kdrben jogosult ingyeneseo adatot k&ni az illet6kes hat6sigt6l 

^ 
69/2016. (II.31)

Korm. rendelet 20. $ (1) bekezd6s szedoti adatszolgiltatisb6l hiinyz6 hgtlanek 6s sztiks6ges adataik
megillapirisa 6rdeli6ben.

7.5. Az el6z6 bekezd6s alapjin riigziten ingatlanok adatait a Koordinil6 szerv megkiildi a

Kozszolgiltat6na}, es felhivia a Kozszolg,iltat6q hogy a megkiildon ilgathnokon v6gzett
szolgiltatis6nak megfelel6en korrigilja a 69 /2076. (III. 31.) Korm. rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti
adaszolgiltatist legk6s6bb az 6rtesit6s k6zhezv6tel6t kovet6 8 napon bdiil

7.6. Az el6z6 bekezd6s szerinti konekci6t kcivet6en - a kozszolg'Iltat6 elter6 adetszolg6ltetlsa hiinyibao -
a Koordinil6 szew a kozszolg{latisi dijat az ingadaon:lajdonosna-k szim}izza ki.

?.7. A Koordinll6 szew z kiszimEzott 6s az ingadanhaszn^6 iital hauirid6n beliil ki nem fizetett
k5zszolgiltatisi dii beha)uisa 6rdek6ben int6zkedik-

8. Kdzszolgiltat6 lltal ellithat6 egy6b, bev6tel megszerz6s6ie irinyul6 tev6kenys6gek 6s azok
elszi,molisi szabAlyai

8.1. A Kozszolgiltat6 a Szerz6d6s szerioti hullad6kgazdillodisi kozszolg'ilatison kiniLl egy6b

hullad6kgazdilkodisi enged6lyhez, illewe nyilvintartisba v6telhez kot<itt hulladekgazdSlkodisi

tev6kenys6get - a kozszolgdltat6 hullad6kgzdilkodisi tev6kenys6g6t6l 6s a hullad6kgazd6lkodisi

kozszolgiltaris vegz6s6nek felt6telefu6l sz6l6 korm6nyreadeletben meghatirozoft hullad6k kezd6s6nck

kir'6tel6vel - nem v6gezhet.

8.2. Kozszolgiltat6 egy6b villalkozisi tev6keoys6g folytatisita aonyiban jogosult, amennyiben ez nem

vesz6lyezteti a Szerz6d6s szerioti hullad6kgazdilkodisi tev6kenys6g folyamatos 6s telies kori ellitisrit.

8.3. A kereszt6n anszkoz6.s rilalminak Ht. szerinti dv6b5l kovetkez6cn a Kiizszolgiltat6

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6s dijinak r6sz6t k6pez5 6sszenl nyeres6g nem tartalmazhatia a

hullad6kgazdilkodisi k<izszolgiltatdson kiviil es6 egy6b gazdasig1 tev6kenys6gei k<ils6geinek,

riforditisainak fedezet6t
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9. K6zszo\Lktt6 p€nzfigy, gazdasAgi, mdszaki 6s szakmai tev6kenys6g6ne! kd,lts6g
hat6kony gazdilkodis{nak ellen6rizhet6s6g6t, ltlathar6siglt biztoslt6 el6lrdsok

9.1. A Kozszolgi.ltat6 kciteles gazdLlkodLsit 6gy megszervezni, hogy a Szerz6d6ssel villalt kozszolg6ltatis
folyamatosan 6s marad6ktalanul biztositott 6s finaoszirozhat6 lcgyeo.
A Kozszolgiltat5 kdteles Onkornr:inyzat k6t6s&e, az iltala vegzett hulladekgazdiJkod6si
ktizszolgiltat6ssal 6s a gazdilkodisdval kapcsolatos informici6kat, adatokat, a szirnviteli es egy6b
analitikus nyilvintartisaival eg'ez6 tartalommal Onkormrinyzatna-k irisban megadai

9.2. A Kcizszolgdltat6 k6teles biztositani Onkorminyzat t6sz&e, hogy Ookorminyzat krizvetleniii, wagy
arra kiiel6lt, szakmailag fdk6sziilt k6pvisel6je ellen6rizhesse Kilzszolgdltat6 adatszolgiltatisinak
hiteless6g€t 6s a Szerz6d6sben villalt k<itelezets6gei teljesit6s6t.

9.3. Kcizszolgiltat5 k<iteles koztemfikodoi abban, hogy onkorninyzat, vagy k6pvisel6je az ellen6rz6s
feladatait elv6gezhesse, 6s ahhoz minden dokumeqhunot rendelkez6ste bocs,lt. az ellen6rz6s nem jirhat
K<izszolgiJtat6 tev6kcnysegenek indokolatlan vagy ism6tl6d6 megzavarisival.

10, Alvilatkoz6l(, a teljeslt6sben kdzremilk6d6k ig6nybev6tele

10'1' Szerz6d5 Felek megillapodnak abban, hogy a Szerz6d6sbeo r6szletezett k6zszolgdltatis ellitisihoz
Kcizszolgi.ltat6 jogosult alvillalkoz6k, illetve ery6b kcizremrik6d6k (teliesit6si segedek) ig6oybev6telere.

10.2. A Kdzszolgiltat6 iltal bevont alvillalkoz6k teljesit6s66rt Kozszolgi.lat6 rigy felel, miatha sajit maga
teljesitett volna.

11. A szerz6d6s m6dositisdval kapcsolatos rendelkez6sck

A szcrz6d6 Felek a Szerz5des t kizirdzg egyez6 akaratta! irisban m6dosithatlik a iopzabilyok
renddliez6seinek a mcgards{val.

72. Szerzddis megszfi n6se

12.1. A Szerz6d6s megszfinik:
a) a Szez5d6s szednti id6tartam elteltivel,
b) a KcizszoJgiltat6 jogut6d n6Jkiili megsz[n6swe!
c) felmondissal,
d) a FeLek k6zos megegyez6s6vel.

Az Onkorminyzat a Szerz5d6st a Ptk.-ban meghatirozott felmondisi okokon tulmen6en akkor
mondhatia fel, ha a Kcizszolgiltat6:

is ellitisa sorin a k6rnyezet v6delm6re vooatkoz6
t6s el6irisait sulyosan megs6rtette, es ennek t6.oy6t a

ens6g6t neki felr6hat6 m6don sulyosan megs&tette,
vagy

c) nem rendelkezik 6w6nyes rnin5sit6 okirattal;
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d) a HL-ben meghatitozon badrid6re oerq rcnddkez.ik megfdel6segi v6lem6noyeJ.

A Kozszolgiltat6 a P*.-ban meghatirozottalion tuLrnen5en a hulladekgazdilkodisi kozszolgiltatisi
szerz6d6st alskot monrlh.tja fd ha

a) az Orrkor:roinyzz;t a Szerz6d6sben meghatirozott kotdezetts6get - a Kiizszolgiltat6
felsz6litisa ellen6re - srilyosao megserti es ezzel a kiizszolgiltat6nak kirt okoz, vagy akzdlTyozza. a
hullad6kgazdilkodlsi kozszoJgiltatis teljesit6s6t; vary
b) a Szerz6d6s megkiit6s6t k<ivet6eo hatllyba l6pen iogszabaly a Szerz6dis tartalmi demeit
6gy vikoztega meg, hogy az a. Kozszolgiitzt6tak a hullad&gazdilkodisi kozszolg{ltatis
szerz5d6sszeni teljesit6se k<ir6be tutoz6 lEnyeges 6s jogos &dekeit jeleot6s m6rt6kben s&tl

72.3. A Ki5zszolg tar6 a P*.-ban meghatirozottalion t6lmen6en a hulladekgazdilkodisi kdzszolgiltatisi
szerz6d6st akkor mondhatia fd ha

c) az Onkotminyzat a Szerz6d6sben meghatiozott kotelezettseg6t - a Kozszolgdltat6
fdsz6[t6sa dlen6re - sulyosan megs&ti, 6s ezzel a kozszolgiltat6nak kirt okoz, vag akadalyozza a

hulladelgazdilkodisi kozszolgiltatis teljesit6s6t; vagy

d) a Szerz6d6s megkiit6s6t kovet6en hatilyba lipett jogszabily a Szerz5d6s taltalrni demeit
ug vi)tozrzqa meg hogy az a KozszolglJtat6nak a hullad6kgazd6lloddsi kozszolgiltatis
szerz6d6sszerri tdjesit6se kor6be tartoz6 l6nyeges 6s iogos etdekeit ielent6s m6rt6kbeo s&ti

12.4. Ameonyibeo a szetz5d6sszeg6s jellege nem zit:,r ki:. a m:isik f6l ft6sban 6s r6szletesen kiiteles

tirj€kozratnt a szerz6d6sszeg6 felet a kotelezetts6gszeg6s tartalrr::it6l 6s az elvar\ szen6d6sszem int6zkcd6s

m6diir6l. A szerz5d6sszeg6 f6l koteles a szerz6d6ses kotdczetts6g6nek csszerfi hatirid6n, de legk6s6bb

30 napon beliil eleget tenni, vagy a szerz5d6sszegest mis, a rn'isik f6l iltal elfogadhat6 m6don orqosolnl
Amenoyiben a szerz6d6sszeg5 f6l kotelezenseg6t a felsz6lit6s ellen&e scm tdjesiti a misik f6l jogosult a

Szerz6d6st felmondaoi

12.5. A kozszolgdltarisi szerz5d6s felmondisi ideje 6 h6nap, kiv6ve a 12.1. d) pootban fogldt esetet,
mdynek bek5vedrez6se sorln a fdmondisi id6 a megfelel6s6gi v6lemy6ny megszerz6s6te megillapitott
hatfuid6t kiivet6 t h6nap.

13. A szerz6d6s megszfin6s6v€l kapcsolatos rendelkez6sek

13.1. Felek meglllapodnak abbao, hogy a Szerz6d6s birmely oknil fogva tcirt6n6 megszrio6seig,

(megsziintctdsig) k6tdesek egymissal teljes korrien elszirnolni, kiiltjnos tekintettel az Ookornioyzat
feladat-ellirisi kiir6be tartoz6 6s Kozszolgiltat6 iltal v6gzett k<izszolgiltatis mis k6zszolgiltat6 iltdi
zav artalut biztositis6ra.
13.2. A Szerz6d6s megsain6se eset6n a kozszolgiltatis ellirisival kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek

iraait 6s nyilvintatisait a Kiizszolgi.ltat6 a tclepiil6si iinlorminyzatnak a hullad&gazdilkodisi
k,iizszolgfl tatisi szerz6d6s megszrio6se napjdn iadia.

14. Vegyes 6s zir6 readelkez6sek

14.1. A Szerz6d6sre, alkalrnazisira 6s 6rtdmez6s&e a magyar iogszabilyokat kell alkalmazni.
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14-2. A Szerz6d6ssd kapcsolatos, valaroint az annak megs6rt6s6b6! megszin6s6b5! 6rv6nyess6geb6l vagy
6rtelrnezds6b6l ered6 vagy ezzel tisszeftig6 valamennyi jogvit{ban a felek a hatiskorel 6s illetdkess6ggel
rendelkez6 rendes bir6sighoz forduloak_
74.3. A Szelz'6d6 Felek kcitelezik magukat arra, hog5r a Szerz6d6s teljesit6se soria tudomisukra jutott
valamennf informici6g adatog a szerz6d6ssel osszefiigg6sben kelethezen doki:.qrenn:mok rartal111it iizleti
titokk6nt kezelift, nokzt kizircbg Szez6d6s cdjaira haszniliil fel,6s csak azon muokatirsaik szimira
teszik azokat megismerhet6r'6, akiknek a feladatai eMtisihoz azok megismer6se sziiks6ges,6s ir{sban
k'iitelezetts6get villaltal az iizleti titok megtarris6ra. Az iizleti dtok fogalma ertelemszenieln nem foglalja
rnaglbat azokat az inforrnici6kat, adatokat, srb., amelyek a felek britmelyile va.gy a kozv6lemdny el6tt mit
ismertek voltak vagy k6s6bb, a titokurtisi kcitelezetseg megs&t6se n6lkiil viltak sz6les korben ismertt6,
va$, megismerJret6v6.

A titoktattisi kotdezet66g nem vonatkozik t6rvdny, illewe ,iinkorminyzati rendelet alapjin a koz6rdehi 6s
a koz&dekb6l nyilvinos adatokra, illetve az iizleti titok megismer6s6t hat6sigolq illarni, oakormrioyzati
szervek - bele6rtse az OHIJ-I is - szirnira biztosit6 readelkez6sekre.
144 A Szerz6d6s egyes rendelkez,lseinek 6rv6nyteleos6ge eset6n a szerz5d6s egy6b r6szei 6rv6nyben
maradra.h. Az 6n'6nyrelen teqddkez6st a felek 6w6nyes, gazd^salt szempontb6r a rehetd legnagl,obb
m6rt6kben egyen6rt6kri rendelliez6ssel v6Jti6k fe.l.

14 5' A Szerz5d6sb5l ered5 jogok 6s k6telezetts6gek teljes m&t6kfi vagr t6szleges engedm6 nyez6s6hez a
mindenkori mdsik f6l el6zetes, irisbeli hozz jtrulirsa sziiks6ges.
15'4 A felek k6pvisel5i kijdent\ ho gy a Szerz6d6.s alAirisdra tel.jes kori felhatalmazissal rendellieznek.

Jelen szerz6ddsben nem szabilyozott k6rd6sekben a Potgiri Trtrv6nykcinyr 6s a Hullad6kr6l sz6l6 tdlveny
rendelkez6sei u itinyad6ak. Felek a hullad6kgazdilkodisi kcizszolgiltarisi szerz5d6st, mint a.karatukkal
mindenben megegyez6t helybenhagy6lag aliirtik.

Szdkelyszabar, 2p14. jinius ....a- A-
Sz6kelyszabat, Kozs69 Onkormi.nyzara
Pakusza Zolrln polgirmester

?A:a!* Sz-tkelyszabar Kozs6g K6pvisel6-testiLlete a jden - m6dositisoLk^t egrseges szctkezetbe foglalt
hullad6kgazdilkodisi kozszorgilau{s i szen6d&t zlt .i 2016 (vldsziLm t 
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