
HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI 
SZERZODES 

Modositasokkal egyseges szerkezetbe foglaltan 

Kotottek egyreszrel Abauj-Zempleni Szilardhullaciek Gazdalkociasi 
Onkormanyzati Tarsulas 
szekhely: 3916. Bodrogkeresztur Kossuth u. 85 
torzskonyvi azonosito szam: (PIR): 585851 
KSH statisztikai szamjel: 15585857-3811-327-05 
adoszam: 15585857-2-05 
kepviseleteben: Majer JOzsef elnok 

Hernad Volgye es Tersege Szilardhulladek-kezelesi 
Onkormanyzati Tarsulas 
szekhely: 3860 Encs, Petofi fit 75. 
torzskonyvi azonosito szam: (PIR): 760225 
KSH statisztikai szamjel: 15760229-8412-327-05 
adoszam: 15760229 
kepviseleteben: Szeles Andras elnok 

Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi 
Onkormanyzati Tfirsulas 
szekhely: 3525 Miskolc, Varoshaz ter 8. 
torzskonyvi azonosito szam: (PIR): 837523 
KSH statisztikai szamjel: 15837525-3811-327-05 
adoszam: 15837525-2-05 
kepviseleteben: Dr. Kriza Akos elnok 

Sajo-Bodva Volgye es Kornyeke Hulladekgazdalkodisi 
Onkormanyzati Tarsulas 
szekhely: 3700 Kazincbarcika, F6 ter 4. 
torzskonyvi azonosito szam: (PIR): 549989 
KSH statisztikai szamjel: 15549989-3821-327-05 
adoszam: 15549989-2-05 
kepviseleteben: Szitka Peter elnok 

toyabbiakban egyiitt mint Megrendela 

masreszrol BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 
Kozszolgaltato Nonprofit Kft. 
cegjegyzekszam: 05-09-029898 
szekhely: 3527 Miskolc, Besenyoi At 26. 
KSH statisztikai szamjel: 25975936-3821-572-05 
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adoszam: 25975936-2-05 
bankszamlaszam: 
KUJ azonosito: 103542715 
KTJ azonosito: 102705983 
kepviseleteben: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna tigyvezeto 
tovabbiakban mint Szolgaltato, K5zszolgaltato 

az alulirott helyen es napon, az alabbi feltetelek szerint: 

I. 
Preambulum 

1. Szerzodo felek megallapitjak, hogy Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 
2011. evi CLXXXIX. tv. (Motv.) 13.§ (1) bek. 19. pontja szerint a helyi onkormanyzat 
kotelezoen ellatando kozfeladata a kozilgyek kOrebe tartozo „hulladekgazdalkodas". A 
helyi onkormanyzatok hulladekgazdalkodasi feladataik ellatasa erdekeben a 
hulladekrol szolo 2012. evi CLXXXV. tv. (Ht.) 33.§ (1) bek-e szerint a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasat a Kozszolgaltatoval kotott 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes irtjan biztositjak. 

2. Megrendelok rogzitik, hogy a jelen szerzodes 1. mellekleteben megnevezett helyi 
onkormanyzatok (Tarsult tagok, tagonkormanyzat) megalapitottak a Megrendelokent 
nevesitett Tarsulasukat. 

3. A Tarsulaskent nevesitett Megrendelok rogzitik, hogy a Tarsult tagok — az Motv. IV. 
Fejezeteben foglalt rendelkezesek alapjan, tovabba a Motv. 41.§ (4) bek-ben foglalt 
felhatalmazasra utalva —, mint ellatasert felelosok a Thrsulasukra ruhaztak at a 
teleptilesi Onkormanyzatokat kotelezoen ellatando onkormanyzati feladatkent terhelo 
hulladelcgazdalkodassal osszefliggo feladataikat, ideertve a Kozszolgaltato 
kivalasztasara, valamint a kozszolgaltatasi szerzodes megkotesere vonatkozo 
(kozbeszerzesi eljaras lefolytatasaval vagy annak mellozesevel) jogat. 

4. A Megrendelok rogzitik, hogy egyiittmilkodesiik celja, hogy a tarsult 
tagonkormanyzatok kozigazgatasi teruletein olyan egyseges hulladekkezelesi 
rendszert szervezzenek es tartsanak fenn, amely az onellatas elve, a kozelseg elve, a 
koltseghatekony hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas biztositasanak elve, valamint a 
szolidaritas elve szerint es az integracios elvardsoknak megfelel6en miikodik, tovabba 
lehetoseget ad arra, hogy az Orszagos Hulladekkezelesi Kozszolgaltatasi Tery 
(OKHT) megkivant feltetelekhez igazodva a hulladekgazdalkodasi rendszeriik a 
folyamatos fejlesztesek reven megfeleljenek az Europai Uni6, tovabba Magyarorszag 
jogi eloirasainak, valamint a tarsult tagonkormanyzatok elvarasainak. 

5. Felek rogzitik, hogy a Motv-ben megallapitott az onkormanyzatok Altai kotelezoen 
ellatando kozfeladat teljesitese erdekeben, a tagonkormanyzatok neveben es javukra 
eljarva, a jelen szerzodes I. 3. pontjaban foglaltak szerint atruhazott hataskort 
gyakorolva a Megrendelekent nevesitett Tarsulasok a kOzbeszerzesekrol szolo 2015. 
evi CXLIII. tv. (Kbt.) 9.§ (1) bek. i) pontja alapjan (kiveteli rendelkezesek), tovabba a 
Ht. 33.§ (2) bek-re figyelemmel kozbeszerzesi eljards lefolytatasa nelkiil kotottek meg 
a jelent szerzodest. 



6. A Kozszolgaltato megallapitja, hogy a hatalyos cegjegyzeki adatai (illetve az annak 
reszet kepezo tagjegyzek) szerint nonprofit jelleggel mukodik, illetve kozvetett 
tulajdonosai az altala nyajtott kozszolgaltatast igenybe vevo tarsult 
tagonkonnanyzatok, illetve az altaluk letesitett Megrendelak. 

7. A Kozszolgaltato r8gziti, hogy a Pest Megyei Kormanyhivatal PE/KTF/7180-4/2017. 
iigyiratszam alatt 2017. szeptember 15. nap.* hozott hatarozataval a BMH Nonprofit 
Kft-t A/I. minositesi osztalyba sorolta, es a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi 
tevekenyseg vegzesere vonatkozoan minositesi engedellyel latta el. 

A minositesi engedely tartalmazza, hogy a Kozszolgaltato a Borsod-AbaAj-Zemplen 
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatalanak BO-08/KT/7910-8/2017. 
iigyiratszamon kiadott engedely szerint jogosult hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 
ellatasara. 

A minositesi engedelyben engedelyezett klizszolgaltatasi tevekenyseg teriiletenek 
meghatarozasa megegyezik a Megrendelakent nevesitett Tarsulasokat alkoto tarsult 
tagok, onkormanyzatok kozigazgatasi teriileteivel. 

8. A minositesi engedely 1. sz. melleklete szerint a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 
teljesitese soran a K5zszolgaltato un. bevonhato alvallalkozok szerzodott 
szolgaltatasat igenyelve jar el. 

A minositesi engedely szerint bevonhato alvallalkozok: 

a) MiReHuK8Z Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato 
Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag (cg: 05-09-026023, szekhely: 3518 
Miskolc, Ereny8 u. 1., KUJ: 103165710) a Kormanyhivatal altal 
PE/KTF/2263-8/2017. 	iigyiratszamon, 	valamint 	az 	Orszagos 
Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Fofeliigyeloseg altal OKTF-KP/622-
10/2016., OKTF-KP/622-8/2016., OKTF-KP/622-6/2016., OKTF-KP/622-
4/2016., 14/7922-12/2013. iktatoszamokon modositott, 14/7922-6/2013. 
iktatoszamon kiadott nem veszelyes hulladekok szallitasara vonatkozo 
engedely alapjan, 

b) Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt 
Felelossegil Tarsasag (cg: 05-09-026447, szekhely: 3916 Bodrogkeresztar, 
0172/38. rhsz., KUJ: 103214177) a Jarasi Hivatal Altai BO-08/KT/3362-
5/2017. iigyiratszamon kijavitott, B0-08/KT/3362-3/2017. iigyiratszamon, 
valamint a Borsod-AbaAj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal altal 20423-
2/2015., 19419-3/2015. iigyiratszamokon modositott, az Eszak-magyarorszagi 
Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Feliigyeloseg (a tovabbiakban: EMI-
KTF) Altai 13837-8/2014. iigyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok 
szallitasara es gyAjtesere vonatkozo engedely alapjan, 

c) ZV add Volgy Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegil Tarsasag (cg: 
05-09-026137, szekhely: 3700 Kazincbarcika, Munkacsy ter 1., KUJ: 
103212667) az EMI-KTF altal 458-3/2015. iigyiratszamon kiadott nem 
veszelyes hulladekok gyiijtesere vonatkozo engedely, a Kormanyhivatal altal 
PE/KTF/823-3/2017. iigyiratszamon, valamint a Borsod-AbaAj-Zemplen 
Megyei Kormanyhivatal altal BO/16/175-7/2016. iigyiratszamon modositott, 
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az EMI-KTF altal 19391-6/2013. iigyiratszamon kiadott nem veszelyes 
hulladekok szallitasara vonatkozo engedely alapjan. 

9. A Kozszolgaltato rogziti, hogy az NHKV Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinalo 
es Vagyonkezel8 Zrt. az allami hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatasara letrehozott 
szervezet kijeloleseral, feladatkoreral, adatkezeles modjarol, valamint az 
adatszolgaltatasi kotelezettsegek reszletes szabalyairol szolo 69/2016. (III.31.) Korm. 
rendelet 7.§ (3) bekezdest alkalmazva 2017. szeptember 18. napjan a Kozszolgaltato 
reszere OHKT 22509-9/2017. iktatoszam alatt Megfelelosegi velemenyt adott. 

10. Kozszolgaltato kotelezettseget vallal arra, hogy a Pest Megyei Kormanyhivatal altal 
meghatarozott minasitesi osztaly szerinti kovetelmenyeket a jelen kozszolgaltatasi 
szerzodes teljes hatalya alatt biztositja. Biztositja tovabba a minosito okirat 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes hatalyossaganak ideje alatti 
folyamatos megletet. Ugyanezen szabalyok ervenyesek a Koordinalo Szery altal a Ht. 
32/A. § (1) bek. f) pontja alapjan kiadott megfelelasegi velemenyre is. 

11. A kozszolgaltatasi szerzodes hatalya alatt a kozszolgaltatanak legalabb A/1 minasitesi 
osztallyal kell rendelkeznie. 

12. A Kozszolgaltato nyilatkozik, hogy a szerzodes megkotesehez szakseges 
engedelyekkel (minasitessel, megfelelosegi velemennyel) es feltetelekkel rendelkezik, 
tovabba kotelezettseget vallal, hogy a kozszolgaltatasi jogviszony fennallasa alatt a 
tevekenysegenek ellatasahoz sztikseges hatosagi engedelyeit, minositeset fenntartja, 
valamint a szolgaltatas ellatasahoz nelkillozhetetlen targyi eszkozoket, szerzodeses 
kapcsolatrendszeret, illetve human eroforrasat folyamatosan biztositja. 

II. 
A kozszolgaltatasi tevekenyseg vegzesenek iclotartama 

1. A kozfeladat-ellatas kezdete: A szerzodes hatalyosulasara tekintettel legkorabban 
2018. januar 1. napjatol, ha a szerzodes kesobb hatalyosul, akkor a hatalyosulast 
koveto naptol. 
A kozfeladat-ellatas vege: A szerzodes hatalyosulasat 1(8N/eta naptol szamitott 10 ev. 

2. A Kozszolgaltato a szerzodes hatalyosulasanak tenyet (ellatasi kotelezettsegenek 
kezdonapjat) koteles a Megrendelakel kozolt irdsbeli nyilatkozataval dokumentalni 
azzal, hogy a szerzodesi idatartam a nyilatkozatban megjelolt teljesites napjatol 
szamitott 10 eves idatartamra terjed ki. 

III. 
A kozszolgaltatas teriileti hatarai 

1. A Kozszolgaltato altal jelen szerzodes keretein beliil nylijtando kozszolgaltatas tertileti 
hatara a jelen szerzodes megrendelojekent megjelolt tarsulasokat alkoto 
tagiinkormanyzatok kozigazgatasi terilletevel egyezik meg az OHKT elairasainak 
megfeleloen. 
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IV.  
A szerzodes celja 

1. A jelen megallapodas celja, hogy a felek kapcsolatara iranyado jogszabalyok alapjan 
szabalyozza a Megrendelek anal kotelezoen ellatando, telepiilesi hulladek kezelesere 
iranyulo hulladekgazdalkodasi tevekenyseget, a Kozszolgaltato es az ingatlanhasznal6 
szerzodeses kapcsolatanak lenyegi elemeit. 

V.  
A Kozszolgaltatas ellatasanak es finanszirozasanak elvei, es modszerei 

1. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi dij a Ht. elOirasai szerint kerul 
megallapitasra es beszedesre a jogszabalyban erre feljogositott szervezetek 

2. A Ht. 32/A.§ (1) bek. i)-j) pontjaban foglaltakra tekintettel a Koordinalo szery szedi be 
a kozszolgaltatisi dijat es kezeli a kozszolgaltatis kereteben keletkez6 
kintlevosegeket, valamint a Koordinalo szery a K5zszolgaltatonak a kozszolgaltatasi 
szerzodesben r6gzitett feladatainak ellatasaert a hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatasi 
dij megallapitasaert felelos miniszter altal meghatarozott szolgidtatisi dijat fizet. 

3. A Kozszolgaltato a Magyar Energetikai es KOzmii-szabalyozasi Hivatalnak minden 
olyan tajekortaast es adatot megad, amely a Hivatal hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi dijjal kapcsolatos dijelokeszito es dijfeltigyeleti tevekenysegehez 
sziikseges. A Kozszolgciltato a Hivatal altal megjelolt tartalommal, formaban es 
hataridon ball eleget tesz tajekortatasi es adatszolgaltatasi kotelezettsegenek. 

4. A Kozszolgaltato, a hulladekgazdalkodasbol szarmazo beveteleit teljes egeszeben az 
altala iizemeltetett es fenntartott hulladekgazdalkodisi rendszerenek fenntartasara, 
miikOdtetesere koteles forditani. 

5. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kereteben haszonanyag ertekesiteserol a 
Koordinalo szery gondoskodik Agy, hogy a kozszolgaltato valamennyi haszonanyagot 
koteles a Koordinalo szery altal kijelolt szervezetnek atadni. A haszonanyag-
ertekesitesb61 ered6 bevetel a Koordinalo szervet illeti meg. 

6. A Koordinalo szery a kozszolgaltatasi dijakra vonatkozo szamlakat az Miami 
hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatasara letrehozott szervezet kijeloleserol, 
feladatkorer61, az adatkezeles modjarol, valamint az adatszolgaltatasi kOtelezettsegek 
reszletes szabalyairol szolo 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet [tovabbiakban: 69/2016. 
(III.31.) Korm. rendelet] 20.§ (1) bekezdes szerinti adatszolgaltatas alapjan allitja ki. 

7. A KiizszolgaltatO hianyos vagy kesedelmes adatszolgaltatisa met& a Koordinalo 
szery a nem megfelelo adatszolgaltatassal erintett ingatlanhasznalo tekinteteben a 
Koordinalo szery altal legutobb kiszamlazott kozszolgaltatasi dijr61 allit ki szamlat. 
Az ezzel Osszefiiggesben keletkezo dijkorrekcio eseten minden helytallasi 
kotelezettseg a Kozszolgaltatot terheli. Az igy keletkez6 kozszolgaltatasi 
dijkiilonbozet pozitiv merleget a Koordinalo szery a K5zszolgaltatonak fizetendo 
esedekes szolgaltatasi dijba beszamitja. 
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8. A Kozszolgaltato hianyos vagy helytelen adatszolgaltatasabO1 eredO, a Koordinalo 
szery Altai nem megfelelo adattartalommal kiallitott szamlakkal kapcsolatos 
valamennyi kovetkezmenyert a Kozszolgaltatot terheli felelosseg. 

Abban az esetben, ha a Kozszolgaltato bizonyitja, hogy a helytelen vagy hianyos 
adatszolgaltatas a Megrendeloknek vagy barmely tagonkormanyzatnak az 
adatszolgaltatasi kotelezettsegere vonatkozo szerzodeses vagy jogszabalyi eloirasok 
megszegesebol, mulasztasabol fakad, es ezzel osszefiiggesben a Koordinalo szery a 
szolgaltatasi dijat illethen dijkorrekcios beszamitast gyakorol, vagy a Hivatal 
dijfeliigyeleti hataskoreben dij visszateritest es/vagy birsagot szab ki, figy ebben az 
esetben az adatszolgaltatasi kotelezettseg teljesiteseben vetkes Megrendelo teljes korii 
karteritesi felelosseggel tartozik a K5zszolgaltato fele. 

9. A Koordinalo szery a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdes szerinti 
adatszolgaltatasbol kiindulva megallapitja azon ingatlanok kora, amelyre nincs 
kozszolgaltatasi dijfizetes meghatarozva az adatszolgaltatasban, ugyanakkor 
velelmezheto, hogy az ingatlannal osszefiiggesben teljesites tortent. A Koordinalo 
szery e korben jogosult ingyenesen adatot kerili az illetekes hatosagtol a 69/2016. 
(111.31.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdes szerinti adatszolgaltatasbol hianyzo 
ingatlanok es sziikseges adataik megallapitasa erdekeben. 

10. A V. 9. pont alapjan rogzitett ingatlanok adatait a Koordinalo szery megkiildi a 
Kozszolgaltatonak, es felhivja a K5zszolgaltatot, hogy a megkilldott ingatlanokon 
vegzett szolgaltatasanak megfeleltien konigalja a 69/2016. (111.31.) Korm. rendelet 
20.§ (1) bekezdes szerinti adatszolgaltatast legkesobb az ertesites kezhezvetelet koveto 
8 napon beliil. 

11. A V. 10. pontban foglaltak szerinti korrekciot kovethen — a Kozszolgaltato eltera 
adatszolgaltatasa hianyaban — a Koordinalo szery a kozszolgaltatasi dijat az 
ingatlantulajdonosnak szamlazza ki. 

12. A Koordinalo szery a kiszamlazott es az ingatlanhasznalo altal hataridon beliil ki nem 
fizetett kozszolgaltatasi dij behajtasa erdekeben intezkedik. 

VI. 
1. A Kozszolgaltato Altai ellatando kozfeladat, kozszolgaltatisi tevekenyseg szabalyai 

1.1. A Kozszolgaltato kijelenti, hogy a jelen szerzodesben foglalt eloirasok betartasaval a 
jelen szerzodesben meghatarozott teljes Orli hulladelcgazdalkodasi kOzszolgaltatasi 
tevekenyseg ellatasara kifejezetten vallalkozik. 

1.2. Kozszolgaltato kotelezettseget vallal, hogy a jelen szerzodesben foglaltak alapjan a 
reszere iizemeltetes celjabol atadasra kertilo vagyonra tekintettel, tovabba a sajat 
tulajdonat kepezo vagyon e celbol torteno felhasznalasaval, illetoleg alvallalkozokkal 
megkotott megallapodasok alapjan rendelkezik es rendelkezni fog minden, az ezen 
szerzodesben foglaltak szerinti kozszolgaltatas ellatasahoz sziikseges szakmai, 
szemelyi es dologi feltetelekkel, azokat a jelen szerzodes hatalyanak teljes idejere az 
ezek igenybe vetelere vonatkozo jogszabalyi es szerzodeses feltetelek maradektalan 
betartasaval biztositja. 
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1.3. A Kozszolgaltato altal a jelen szerzodes kereteben vegzett hulladekgazdalkodasi 
tevekenysege a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartozo valamennyi 
hulladekra kiterjed. 

1.4. A Kozszolgaltato kizarolagos jelleggel koteles es jogosult az ezen szerzodesben 
meghatarozott kozszolgaltatasi teriileten a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi 
feladatok teljes kora es kizarolagos ellatasara, a jelen szerzodesben, tovabba a 
kozszolgaltatassal erintett tarsult tagonkormanyzatok rendeleteiben reszletesen 
szabalyozott modon. 

1.5. Felek kijelentik, hogy a Kikszolgaltato tevekenysege hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasnak minostil, melynek igenybevetele a helyi kozszolgaltatassal ellatott 
teriileten az onkorrnanyzatok altal a kozszolgaltatasba bevont ingatlan hasznalojara 
nezve kotelezo. 

1.6. A kozszolgaltatas ellatasa soran a Kozszolgaltato teljesiteset a hulladekgazdalkodisra 
vonatkozo jogszabalyok — ideertve a tarsult tagonkormanyzatok hulladekgazdalkodasi 
rendeleteit is —, az Orszagos Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltatasi Tery 
(tovabbiakban OHKT), illetoleg a jelen szerzodesben rogzitett elOirdsok 
szabalyozzak. 

1.7. A kozszolgaltatas ellatasa kereteben a Kozszolgaltato kotelezettseget kepezi a 
jogszabalyokban, az Orszagos Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltatasi Tervben 
(tovabbiakban OHKT) illetoleg a jelen szerzodesben rogzitett feltetelek szerint: 

az ingatlanhasznalok altal a Kozszolgaltato szallitoeszkozehez rendszeresitett 
gyiijtoedenyben gyiijtott teleptilesi hulladek ingatlanhasznaloktol torten 
osszegyiijtese es elszallitasa - ideertve a haztartasban kepzodo zoldhulladek, 
vegyes hulladek, valamint az elktilonitetten gyfijtott hulladek osszegyiijtese es 
elszallitasa, 
a lomtalanitas korebe tartozo lomhulladek az ingatlanhasznaloktol torten 
osszegyiijtese, illetve atvetele es elszallitasa, 
az altala Ozemeltetett hulladekgyiijto ponton vagy atveteli helyen atvett hulladekot 
osszegyiijtese es elszallitasa, 
gondoskodik az Ooze, pontokban meghatarozott hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatas korebe tartozo hulladek kezeleserol es artalmatlanitasarol, 
a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal erintett letesitmenyek, eszkozok es 
berendezesek iizemeltetetese. 

1.8. Felek megallapodnak, hogy az elhagyott, illetve ellenorizetlen korillmenyek kozott 
elhelyezett hulladek asszegyiljtesere, elszallitasara es kezelese nem minosill 
kozszolgaltatas koreben ellatande feladatnak, jelen szerzodes targyat nem kepezi, erre 
vonatkozoan a Felek kiilon eseti megallapodist kothetnek. 

1.9. A Kozszolgaltato a VI. 1. 7. pontban emlitett tevekenyseget a szolgaltatasi teriileten 
kizarolagos jelleggel latja el. 

1.10. 	A Kozszolgaltato jogosult a Ht. 41.§ (3) bek. alapjaii — a Ht. 41.§ (2) bek-ben 
foglalt celokra, illetve elvardsokra figyelemmel — a hulladekgazdalkodasi 
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kozszolgaltatasi feladat ellkaska alvallalkozokent nonprofit formaban milkodo 
gazdasagi arsasaggal szerzodni. 

	

1.11. 	A Kozszolgaltato a honlapjan a hulladek gyfijtesere, szallitaska vonatkozo 
jarattervet koteles kozzetermi, valtozas eseten aktualizalni. A jkattery egyertelmtien 
behatkolhato telepillesreszre (utca, sziikseg eseten hazszam) vonatkozoan 
tartalmazza a rendszeresitett edenyzet ikitesi napjat. 

	

1.12. 	A Kozszolgaltato az ingatlanhasznalonal kepzOdott telepulesi hulladekot a jelen 
kozszolgaltatasi szerzodesben meghatkozott szabvany6 (engedelyes 
szallitoeszkozeihez illeszkedo) elteri5 firmertekii edenyzet iiritesevel, pormentesen 
begyiijti es a hulladekkezelo letesitmenyekbe szallitja, kezeli. 

	

1.13. 	A szolgaltatas-elszknolas alapja a nevleges egysegnyi terfogat, melynek 
nagysagat, az ingatlanhasznalonal kepzodott teleptilesi hulladek mennyisegenek 
megfelelo mertekii, es az ingatlanhasznalo Altai biztositott szabvanyos edenyzet 
iiritesi gyakorisaga hatkozza meg. 

	

1.14. 	A rendszeresitett edenyzet tirmerteket meghalado telepillesi hulladek 
kepzodese eseteben az ingatlanhasznalo jogosult es koteles a tobblethulladekat a 
rendszeresitett hulladekgyiljto zsakban gyiljteni, es a jarattery szerint meghatkozott 
napon az edenyzet mellett elhelyezve a Kozszolgaltatonak atadni. 

	

1.15. 	A kozszolgaltatasban rendszeresitett edenyzetben elhelyezheto teleptilesi 
hulladek 

60 1-es MSZ EN 840, eseteben legfeljebb 15 kg, 
80 1-es MSZ EN 840, eseteben legfeljebb 17 kg, 
120 1-es MSZ EN 840-1,eseteben legfeljebb 27 kg, 
240 1-es MSZ EN 840-1, eseteben legfeljebb 50 kg, 
770 1-es MSZ EN 840-3: 2013 es MSZ EN 840-2 : 2013, eseteben legfeljebb 175 kg, 
1 1001-es MSZ EN 840-2, eseteben legfeljebb 250 kg lehet. 

azzal, hogy valamennyi edenyzet egyedi azonosito jellel rendelkezik. 

A rendszeresitett edenyzet meretenek valaszthatosagka, annak kezelesere, 
karbantartaska, illetve hasznalatka vonatkozo szabalyokat a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatas vegzesenek felteteleirol sz616 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 
szabalyozza. 

A rendszeresitett (szabvanyos, a Kozszolgaltato alial azonosito jellel ellatott) edenyzet 
beszerzese, hasznalatba allitasa az ingatlanhasznal6 kotelezettsege, mely kotelezettseg 
teljesiilhet a Megrendele es/vagy a tksult tagonkormanyzat altal szolgaltatott edeny 
biztositasaval, mely esetben az ingatlanhasznal6 koteles a rendelkezesere bocsatott 
edenyzetet hasznalni. 
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1.16. 	A Kozszolgaltat6 az iiritesi eljaris soran koteles az edenyzet epsegenek, 
allaganak megorzeser61 gondoskodni az alkalmazott technologiai eljarasnak 
megfeleloen. 

	

1.17. 	A Kozszolgaltato a polgari jog szabalyai szerint felel az iiritesi eljaris soran az 
edenyzetben szandekosan vagy sfilyos gondatlansaggal okozott karok megteriteseert. 
A Kdzszolgaltato koteles az esetleges javitasi munka idotartamara helyettesito 
gyiijthedenyt biztositani. 

	

1.18. 	Az 5 evnel regebben hasznalt edenyzetben bekovetkezett toreskarok eseten 
velelmezni kell, hogy annak oka az fin. anyagfaradassal all osszefiiggesben, hacsak a 
kkosult ingatlanhasznal6 a Kozszolgaltato technolOgiai rendjebe titkozo karokoz6 
magatartasat nem bizonyitja, vagy a Kozszolgaltato a karokozas tenyet nem ismeri el. 

	

1.19. 	Az edenyzetben bekovetkezett Kozszolgaltatoval szemben kezdemenyezett 
karigeny esemeny eseten az ingatlanhasznalo koteles a hasznalatba vonas 
kezdoidopontjat az edenyzet beszerzeser61 vagy atvetelerol szolo okirat 
bemutatasaval igazolni. 
Igazolas hianyaban az edenyzet 5 evet meghalado hasznalati id6tartamat velelmezni 
kell. 

	

1.20. 	Ha a gyiljtoeclenyben olyan nedves hulladelcot helyeztek el, amely az edenyben 
osszetOmorodott vagy befagyott, illetve az edenyben levo hulladekot figy 
osszepreseltek, hogy emiatt az edenyt iiriteni nem lehet, az ingatlanhasznalo a 
Kozszolgaltato felhivasara koteles az edenyt tirithetove, illetve hasznalhateva tenni. 
'Coteles tovabba az igy okozott esetleges kart megteriteni. 

	

1.21. 	A hulladek gyiijtese soran az ingatlanhasznalok egytittmiikodesre kotelezettek. 
Az egyiittintikodesi kOtelezettsegilk kiterjed arra is, hogy az ingatlanhasznalo a 
rendszeresitett es hirdetmenyben kozolt jarat szerinti gyiljtonapon reggel 6 oraig, 
egyebkent a jaratszervezestol filggoen a Kozszolgaltato altal kazolt idopontig a 
gyiijtoedenyzetet vagy zsakot koteles a gyiljtojarmiivel biztonsagosan megkozelitheto 
utpadkara, illetve az fittest mellett kOzvetlentil elhelyezkedo jardara kitenni es ezzel a 
szolgaltatas igenybevetelet kezdemenyezni. Az iiritest kovetOen az edenyzetnek a 
kortertletrol torten eltavolitasa az ingatlanhasznalo kotelezettsege. 

	

1.22. 	A Kozszolgaltato alkalmazottai az edenyzetet nem kotelesek kiiiriteni, 
amennyiben azokat az ingatlanhasznal6 a jarati napon a korteriiletre a fentiek szerint 
meghatarozott m6don nem rakta ki, illetve a gyfijtoedenyzet barmilyen egyeb okbol 
meg,kozelithetetlen. 

	

1.23. 	A Kozszolgaltatonak jogaban all a gyiijtoeclenyzet kiiiriteset, illetve a 
hulladekszallitast megtagadni, ha 

az ingatlanhasznalo altal kihelyezett edenyzet nem felel meg a kozszolgaltatasi 
szerzodes eloirasainak (nem szabvanyos, nem rendszeresitett, azonosito jellel nem 
ellatott), vagy olyan mertekben saint, torott, hogy a gyfijtesi teclmologia betartasat 
nyilvanvaloan veszelyezteti; 
megallapithato, hogy a gylijtoedenyben kihelyezett hulladek az iirites, vagy a szallitas 
soran a szallitast vegzo szemelyek eleteben, testi epsegeben, egeszsegeben, tovabba a 
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gyiljt8 jarmiiben vagy berendezeseben kart okozhat, vagy a hasznositas, 
artalmatlanitas sorin veszelyeztetheti a komyezetet; 
erzekszervi eszlelessel megallapithato, hogy a kihelyezett gyfijthedeny mergezo, 
robbano, folyekony, veszelyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiilesi 
hulladekkal egyiitt nem gyiijtheto, nem szallithato, nem artalmatlanithate, vagy nem 

hulladeknak; 
a kihelyezett gyiljtoedeny tultoltott, es a gyiijtoedeny firitese a kornyezet szennyezese, 
a hulladek szorodasa nelkill nem lehetseges, 
a gyiljtoedenyben teleptilesi hulladeknak nem mins:Utile) hulladekot helyeztek el, 
killonosen epitesi es bontasi hulladekot, allati tetemet, valamint elektromos, 
elektronikai es veszelyes hulladekot. 

1.24. 	A hulladek gyfijtesere rendelt jarmilnek a jarattervnek megfelelo kiktildese, 
mozgatasa (jarat) a Kozszolgaltato reszerol a hulladekkezelesi kazszolgaltatas 
rendelkezesre Mask jelenti, illetve bizonyitja. 
A kozszolgaltatasi jogviszony letrejohet az ingatlanhasznalo bejelentese, valamint a 
kozszolgaltato es az ingatlanhasznalo kozotti rautalo magatartas utjan, illetve a 
kozszolgaltato rendelkezesre allasa eseten. 

A kozszolgaltatasi jogviszony rautalo magatartassal jon letre, ha a felek kozott 
szolgaltatasteljesites es jogszerii dijigeny mer81 fel, tovabba, ha a kozszolgaltato a 
szolgaltatas teljesiteset felajanlja, az ingatlanhasznalo rendelkezesere 

Rendelkezesre allasnak minosiil, ha a kozszolgaltato a kozszolgaltatasba bevont 
szallitoeszkozevel a telepiilesen iranyado jarattery szerint az ingatlanhasznalo 
ingatlanat erinti, illetve a szolgaltatast felajanlja. A szolgaltatas felajanlasa 
ketsegkiviil megallapithato, ha barmely szomszedos ingatlan a kozszolgaltatasba mar 
bekapcsolodott. 

2. Elkfilonftett (szelektiv) telepalesi hulladek gyiljtese, szallftasa 

2.1. Az ingatlanhasznalo az ingatlanhasznalat soran kepzodott teleptilesi hulladekabol 
k8teles az egyes hulladekfajtakat elkiilonitetten gyiijteni es a KikszolgciltatO altal 
szervezett un. hazhoz meni5 szelektiv gyiijtesi rendszerben a K5zszolgaltatonak 
atadni. 

Elkillonitetten kell gyiijteni a teleptilesi hulladekbol a csomagolasi papirt, a miianyag-
es femhulladekot, tovabba az iiveghulladekot. 

2.2. A Kozszolgaltato a fenti fajtajit elkOlonitetten gyiijtott teleptilesi hulladekot az altala 
meghatarozott jarattery szerint legalabb kethetente (iiveghulladek eseten havonta) az 
OHKT eloirasainak megfelelo gyakorisaggal koteles 

2.3. Az elkillOnitett gyiijtes tortenhet a helyi adottsagoknak szelektiv hulladek 
gyiijtoedenyzetben vagy gyiljtozsakban. 

2.4. A Kozszolgtiltato jogosult az elktilonitetten gyiljtott hulladek atvetelet, gyajteset 
megtagadni, ha a gyiijtes elotti szemrevetelezessel megallapithato, hogy az 
ingatlanhasznalo az anyagfajta szerinti elkulonitett gyujtesi kotelezettsegenek nem 
tett eleget. 
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2.5. A Kikszolgaltato a hazhoz meno szelektiv gyiijtesen tillmenoen a tagonkormanyzat 
hozzajarulasaval letesitett (elhelyezett) konteneres, elktilonitett gyiljtesre lehethseget 
ado hulladekgyiljto pontot, szigetet milkodtethet. 

2.6. A jelen szerzOdes megkiiteset kOvetoen a hulladekgyiljto szigetek, pontok letesitesere 
a tarsult tagonkormanyzat egyetertesevel, vele k6t8tt megallapodis alapjan keriilhet 
sor azzal, hogy a gyiljtopont Icialakitisa a tarsult tagonkormanyzat, vagy a 
Megrendelo kotelezettsege, a Kozszolgaltato a korteriileten letesitett 
gyiijtopont/sziget milkiidtetesevel osszeftiggesben korterillet hasznalati dij fizetesere 
nem kotelezheto. 

2.7. Az tiveghulladek elktilonitett gyiljtese szelektiv gyiljtoszigeteken, gyiljtopontokon, az 
iiveghulladek elhelyezesere szolgal6 kontenerekben tortenik azzal, hogy a 
megvalosulo fejlesztesek eredmenyekent sor kerill az tiveghulladek zsakos rendszer8 
hazhoz merle, elkillonitett gyiijtesere havi egy alkalommal, a Klizszolgaltato jaratterve 
szerint. 

3. Zoldhulladek gyajtese 

3.1. A kozszolgaltato a kozszolgaltatis terilleten haztartasonkenti zoldhulladek gyiijtest is 
vegez. A zoldhulladek korebe tartozo hulladekokrol koteles megfele18, a jogszabalyi 
rendelkezesekkel osszhangban all() m6don ertesiteni az erintett ingatlanhasznalokat. 
A zoldhulladek gyiljtese a Kozszolgaltato Altai rendszeresitett zoldhulladek gyiljtesere 
szolgalo eszkozok (a Kozszolgaltato altal rendelkezesre bocsatott zsak vagy 
gyiljtoedenyzet) alkalmazasaval tortenik Kiizszolgaltato Altai meghatarozott gyiljtesi 
napon. 

A zoldhulladek gyiljtesere az OHKT eloirasa szerint naptari evenkent legalabb 10 
alkalommal kell, hogy sor keriiljon, melynek a Kozszolgaltato a targyev marcius 1. 
napjatol december 15. napjaig tart() idoszakban ketheti rendszeresseggel tesz eleget, a 
szallitasok idopontjat hulladeknaptaraban teszi kozze. 

3.2. A hulladekka valt (karacsonyi) vagott fenyofak teritesmentes Osszegyiljteset es 
artalmatlanitisra torten() elszallitasat az OHKT eloirasa szerint a Kozszolgciltato a 
karacsonyi unnepeket kovetoen januar honapban ket izben teljesiti a vegyes hulladek 
gyfijtoedenyzet melle kihelyezett karacsonyfak elszallitasaval. 

4. 	Lonztalanitas 

4.1. A Kozszolgaltato evente 2 alkalommal kiiteles hazhoz meno rendszerii lomtalanithsra 
lehetoseget biztositani, az ingatlanhasznaloval egyeztetett modon a lomot 

4.2. A lomtalanitas az ingatlanhasznal6k — tarsashazak es lakasszovetkezetek eseteben a 
torvenyes kepviseltre jogosult — igenybejelentese alapjaii tortenik. 

4.3. Az igenybejelentes tortenhet szemelyesen az iigyfelszolgalati irodakban, vagy e-
mailben az (in. igenybejelento lap kitoltesevel, alairasaval. 
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4.4. Lomtalanitasi szolgaltatasra csak az az ingatlanhasznal6 tarthat igenyt, aki az esedekes 
kozszolgaltatasi dijfizetesi kotelezettsegenek igazolhato modon eleget tett. 

4.5. A lomtalanitasi szolgaltatasra iranyulo es szabalyszerGen kitoltott igenybejelento lap 
IC5zszolg altatoval torten kozleset kovethen (e-mail Uzi& eseten annak tartalmi 
visszaigazolasaval) a Kozszolgaltato altala meghatarozott napon, de nem tab mint 30 
munkanapon beltil koteles a lomhulladekot begyiljteni es elszallitani. 

4.6. A Kozszolgaltato legkesobb a lomhulladek szallitasat megelozo munkanapon koteles az 
igenybejelentovel az igenybejelento lapon megadott barmely elerhetoseg 
alkalmazasaval a szallitas idopontjat kozolni. Az igenybejelento koteles a 
K5zszolgaltato altal megjelolt szallitasi idopont, illetve idotartamban a lomhulladek 
atadasara keszen allni, atvetelere lehetoseget biztositani azzal, hogy a lomhulladek 
korterilleten nem helyezheto el. 

5. Hulladekgyaite udvarok 

5.1 A kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett tenneszetes szemely ingatlanhasznalok 
jogosultak a kozszolgaltatasi terilletre vonatkozo lakcimkartya bemutatasaval, es az 
utolso esedekes kozszolgaltatasi dij megfizetesenek igazolasat bemutatva a 
haztartasban keletkez6 es szelektiv hulladekatol elter6, az adott hulladekudvarra 
vonatkozo gyiijtesi engedelyben szereplo veszelyes es nem veszelyes hulladekok 
kiilon ellenertek nelkiili atadasara, kezelesbe adisara. 

5.2 A fenti bekezdesek szerinti ellenertek nelkilli atadisra feljogositott termeszetes 
szemely ingatlanhasznalok altal a hulladekudvarba leadhato hulladek mennyisege 
negyedevente nem haladhatja meg a 250 kg-t. A hasznosithat6 hulladekok eset6ben, 
ami a szelektiv csomagolasi papir-, mfianyag-, iiveg-, femhulladek, a K5zszolgaltato 
nem hataroz meg mennyisegi korlatot. 

5.2. A gazdalkodo szery ingatlanhasznalo az adott hulladekudvar kozlemenyeben 
meghatarozott mertekii kezelesi dij elleneben jogosult a hulladekudvar szolgaltatasat 
igenyelni a Kozszolgaltatoval kotott eseti megallapodas alapjan, amennyiben ezt 
onkormanyzati rendelet lehetove teszi. 

5.3. A hulladekgyiljto udvar tizemeltetesere vonatkoz6 tovabbi el6irisokat (nyitva tartas, 
atveheto hulladek anyagfajtak, egyeb igenybeveteli szabalyok) az udvar iizemeltetesi 
szabalyzata tartalmazza, mely szabalyzatot a Kozszolgaltato koteles honlapjan 
megjeleniteni. 

6. A KikszolgdItath teljesitesere vonatkozo egyeb rendelkezesek 

6.1. A Kozszolgaltato koteles megkotni a Ht. 42.§ (2) bek-ben meghatarozott feltetelek 
eseten minden olyan hulladek kezelesere iranyulo alvallalkozOi szerzodest, amely a 
jelen megallapodasban meghatarozott kozszolgaltatasi feladat ellatisahoz 
nelkiilozhetetlen. 

6.2. E tevekenyseg ellatasat Kozszolgaltato, a tevekenyseget szabilyozo jogszabalyi 
eloirasok — ideertve az onkormanyzatok altal a hulladekgazdalkodasra vonatkortatott 
rendeleteit is —, a tevekenyseg vonatkozasaban kiadott hatosagi engedelyek, a 
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kozszolgaltatasi tevekenysegre vonatkozo minositesi osztaly, megfelelosegi velemeny, 
a jelen szerzodesben foglalt rendelkezesek es a hulladekgazdalkodasra iranyado 
altalanos szakmai eloirasok, szabvanyok, valamint az OHKT alapjan, tovabba a jelen 
szerzodesben rogzitett feltetelek szerint kOteles ellatni. 

6.3. A gyiijtes es szallitas soran kiszorodo hulladek osszegyiijtese a Kozszolgaltato 
feladata. 

6.4. Amennyiben az ingatlanhasznalo sajat maga altal megvasarolt, a szerzodesben 
rogzitettal eltero meretu, formaju hulladekgyiljto edenyt alkalmaz, de az edenyzet a 
gepi aritesre alkalmas, a Kozszolgaltato a szolgaltatast elvegzi, a kozszolgaltatasi 
dijszamlazasra vonatkozo adatszolgaltatas azonban az ingatlanhasznalo altal 
alkalmazott hulladekgyiijto edenyzethez legkozelebb allo, a jelen szerzodesben 
nevesitett rendszeresitett edenyzet meret alapjan tortenik. Amennyiben az ingatlan 
tulajdonos, vagy hasznalo altal hasznalt hulladekgyiijto edenyzet a K5zszolgidtato altal 
kozszolgaltatasban rendszeresitett edenyzetek kozul ket merethez is kapcsolhato, irgy 
az ingatlanhasznalo altal alkalmazott edenyzetet meghaladO meretii rendszeresitett 
edenyzet aritesi dija az iranyado. 

6.5. A hulladek gyiljtesere szolgalo gyiijtoedenyek tisztantartasarol, fertatlenitesrol az 
ingatlan hasznaloja gondoskodik. 

6.6. Kozszolgaltato jogosult a szolgaltatisi teruletre iranyado onkormanyzati rendeletben 
eloirt aritesi gyakorisag alapjan a gyiijtes napjat (a het valamely munkanapjat jelolve) 
meghatarozni. (uritesi nap) Ha az uritesi nap valtozik, arrol a Kozszolgedtatonak kell a 
szolgaltatast igenybe vevoket ertesitenie. Amennyiben az tiritesi napok munkasztineti 
napra esnenek, a Kozszolgaltato jogosult a jaratokat atszervezni a szolgaltatas potlasa 
erdekeben. 

6.7. Az atszervezes tenyerol a Kozszolgaltato az atszervezessel erintett kozszolgaltatasi 
tertileten 16/6 tarsult tagonkormanyzatot legalabb 8 nappal az elso modosult szallitasi 
napot megelozoen tajekortatja, vele egyeztet, majd az ingatlanhasznalokat ertesiti. 

6.8. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasrol szolo onkormanyzati rendeletek — az 
tickiloovezetekre, illetve az egyes iidiiloingatlanok hasznaleira — a kozszolgaltatas 
altalanos tartalmatol eltera rendelkezeseket tartalmazhatnak az ingatlanhasznalat 
specialis jellegevel osszeftiggesben. 

6.9. Amennyiben az esedekes kozszolgaltatast a Kozszolgaltato vagy alvallalkozoi 
alcadalyortatasa miatt nem tudja elvegezni, ugy a Kozszolgidtato az esedekes 
szolgaltatasi kotelezettseget a mulasztast koveto 2 munkanapon belul koteles potolni, 
vagy annak potlasarol harmadik szemely igenybevetelevel gondoskodni. Amennyiben 
a kozszolgaltatas teljesitese akadalyortatva van, arrol a Kozszolgaltato haladektalanul 
koteles a Megrendelot, valamint az akadalyortatott kozszolgaltatasi teriilet szerint 
erintett tarsult tagonkormanyzatot, de ez nem mentesiti a nem szerzodesszerii teljesites 
jogkovetkezmenyei alol. Amennyiben a Kozszolgaltato a mulasztott esedekes 
kozszolgaltatast 48 oran belfil nem potolja vagy potlasarol nem gondoskodik, a 
Megrendelo es/vagy a mulasztassal erintett tarsult tagonkormanyzat jogosult a 
K5zszolgaltato koltsegere a kozszolgaltatas elvegzeseral gondoskodni es az ezzel 
felmeri116 koltsegeket es karat a Kozszolgaltato fele ervenyesiteni. 
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VII. 
A kozszolgaltatis ellitasaval kapcsolatos elvarisok, jogok es kotelezettsegek 

1. A Megrendelli es a tarsult onkormanyzati tagok kotelezettsegei: 

a) A kozszolgaltatas hatekony es folyamatos ellatasahoz a Kdzszolgaltato es a 
Koordinalo szery szamara sziikseges informaciok es adatok szolgaltatasa. 
A Megrendelo adatkeresi jogaval akkor elhet, ha ez jogszabalyban vagy 
hulladelcgazdalkodisi tervben meghatarozott igenyek kielegitesere szolgal. 

b) Egyattmilkodik a Kozszolgaltatoval a telepiilesre optimalizalt jarattery es 
kozszolgaltatasi tery osszeallitasaban. 

c) Tajekortatast ad a lasszolgaltatonak iij ingatlanok hasznalatba veteli 
engedelyeirol, valamint arrol, ha tudomasara jut, hogy egyes ingatlanhasznalok 
nem, vagy nem szabalyosan veszik igenybe a hulladekkezelesi kozszolgaltatast. 
Tajekortatja a Kozszolgaltatot a kozszolgaltatas igenybevetelere k8telezett, de 
ezen kotelezettseget nem vagy nem szabalyszerilen teljesito ingatlanhasznaloldcal 
szemben kezdemenyezett hatosagi eljarasolcrol az eljarast lezaro hatarozat 
megkilldesevel. 

d) A kozszolgaltatas korebe tartozo es az onkormanyzat teriileten foly6 egyeb 
hulladekgazdalkodasi tevekenysegek osszehangolasanak elosegitese. 

e) Az onkormanyzata altal lehatarolt kozigazgatasi teruleten milkodtetett killonbozo 
kozszolgaltatasok, kozszolgaltatast erinto egyeb mas helyi onkormanyzati 
tevekenysegek osszehangolisanak elosegitese. 

f) Az onkormanyzatok megtesznek mindent annak erdekeben, hogy a Kozszolgaltato 
jelen szerzOdes szerinti kizarolagos kozszolgaltatasi joga, illetoleg jogszabaly Altai 
az onkormanyzatok rendeleteiben a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal 
kapcsolatban kotelezoen megallapitando feltetelek az onkormanyzati 
rendeletekben rogzitesre keriiljenek. 

g) A jelen szerzodesben foglalt rendelkezesek figyelembevetelevel megalkotja a 
hulladelcgazda1kodisi kozszolgaltatasra vonatkozo rendeleteket. 
A Megrendelo, tovabba a tarsult tagonkormanyzat koteles a Kikszolgciltato 
kozszolgaltatasi tevekenysegere vonatkozo onkormanyzati rendeleteket, 
eloirasokat (szabilyozokat), azok hatalybalepesetol szamitott 3 munkanapon beliil 
a Kozszolgaltato reszere — reszben a Koordinalo szery fele torten adatszolgaltatasi 
kotelezettseg teljesitese erdekeben — hiteles kiadmany formajaban megkiildeni. 

h) Szemelyes helyszini iigyfelszolgalat eseten biztositja a Kiizszolgaltato reszere az 
figyfelfogadashoz sziikseges helyiseget es az ilgyfelfogadas mod* a helyben 
szolcasos modon kozzeteszi. 

i) Teritesmentesen biztositja, hogy a Kozszolgaltato a helyben megjeleno 
onkormanyzati kiadvanyokban kozfeladatanak ellatisa erdekeben megjelenhessen, 
amennyiben az nem r6 plusz terhet az onkormanyzatra. 

j) Biztositja, bogy a Kozszolgaltato a hulladekok gyiijteset, szallitasat a helyi 
kozutakon elvegezhesse, ennek erdekeben a Kozszolgaltato elOzetes ertesitese 
alapjan gondoskodik a szallitasi 6tvonalakra beny616, szabvanyos hulladekszallito 
jarmiivek mozgasat akadalyozo, azokban karokat okozet agak levagasarol. 
Biztositja a vonatkozo iltemtervekben meghatarozottak szerinti ho eltalcaritast es 
sikossag mentesitest. 
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4. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelo tarsult tagonkormanyzata —
a Ht. felhatalmazasa alapjan, rendeleteben szabalyozott modon — a kozszolgaltatas 
igenybe vevo, vagy igenybevetelre kOtelezett ingatlanhasznale reszere dij- vagy egyeb 
kedvezmenyt allapit meg, az ennek kovetkezteben a Koordinalo szervnel jelentkez6 
dijbevetel Idesest (dijkompenzacio) a fogyasztoi szamlazasra vonatkozo szabalyoknak 
megfeleloen koteles megteriteni a Koordinalo szervnek. Kesedelmes teljesites eseten a 
Ptk-ban meghatkozott kesedelmi szankciok alkalmazhatoak. 

5. A Megrendelo — a jelen szerzodesben tizemeltetesi kerdesben nyilatkozatra feljogositott 
szemely fit.* — koteles a Kozszolgaltatot illeto, a Koordinalo szery anal fizetendo 
szolgaltatasi dij ervenyesithetosege erdekeben a Kozszolgaltatoval a Koordinal6 szery 
Altai megkivant formaban es hatkid6ben An. teljesitesigazolist kozolni, felteve, hogy a 
Kozszolgaltato teljesitesevel kapcsolatban Idfogasa nem meriilt fel. 

6. A teljesitesigazolas hatkidoben es formaban torten kiadasanak elmulasztasa sulyos 
szerzodesszegesnek minosill, amellyel osszefiiggesben a Megrendelot kkteritesi 
felelosseg terheli, es alapul szolgalhat a 10zszolgaltato reszere a szerzodes 
fehnondaska. 

7. Felek rOgzitik, hogy amennyiben bkmelyik onkormanyzat jelen kozszolgaltatasi 
szerzodestol elter6 szolgaltatasi felteteleket it elo helyi rendeleteben, a szolgaltatasi 
feltetelek tobbletkoltsegeit az erintett tagonkormanyzatok viselik. 

2. Kozszolgdltato altalanos kotelezettsegei a kozszolgaltatassal kapcsolatban: 

a) a jelen szerzodesben meghatkozott kozszolgaltatasi tevekenyseg folyamatos es 
teljes korii ellkasa, 

b) a 6. melleklet szerinti berleti-tizemeltetesi szerzodessel kvett eszkozok, 
letesitmenyek es berendezesek Writ meghalado a teljesitesehez sziikseges 
mennyisegii es minosegii jarmu, gep, eszkoz, berendezes biztositasa, valamint a 
sziikseges letszamil es kepzettsegil szakember biztositasa, 

c) folyamatos, biztonsagos es bovitheto teljesitesehez sztikseges fejlesztesek es 
karbantartasok elvegzese, 

d) A Kiizszolgaltato kotelezettsege a Megrendelokkel, a tagonkormanyzatokkal, 
intezmenyekkel, 	vallalkozasokkal 	torten 	folyamatos 	egyeztetes 
hulladekgazdalkodasi rendszerenek folyamatos fejlesztese celjabol. 

e) Kotelezettseget vallal a teljesitesevel osszeffigg6 adatszolgaltatas rendszeres 
teljesitesere es a jogszabalyoknak megfelelo jelen szerzodesben meghatkozott 
nyilvantartasi rendszer milkodtetesere, 

f) A jogszabalyoknak megfele16, jelen szerzodesben foglaltak szerinti, a fogyasztok 
szamka konnyen hozzaferheto ilgyfelszolgalat milkodtetese 

g) A Kozszolgaltato a jelen szerzodes alapjan, es a kozszolgaltatas ellkasaval 
kapcsolatban tudomiska jutott szemelyes adatokat kizkolag a szemelyes adatokra 
vonatkozo jogszabalyi rendelkezesekkel osszhangban kezelheti, illetoleg 
rendelkezhet veliik. 

h) A Kozszolgaltato koteles a Megrendelo es a arsult tagonkormanyzati igenyeket 
folyamatosan feliilvizsgalni a magas szinvonalii, komplex szolgaltatas nytljtasa 
erdekeben, tovabba az iigyfelek eszreveteleit es a sajat tapasztalatait a 
munkafolyamatokba visszacsatolni, az tigyfeleket megfeleloen tajekortatni. 

i) A K5zszolgaltato koteles az Internet halozaton a fogyasztok tajekortatasa celjabol 
honlapot nyitni. A honlapnak tartalmaznia kell a hulladekgazdalkodasi 
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kozszolgaltatasra vonatkozo onkormanyzati rendeletet, amennyiben rendelkezesre 
all, a jaratterveket es a jaratnapokat, az onkormanyzati rendeletben megallapitott 
aktualis hatosagi kakat, illetve kozszolgaltatasi dijakat, es mindazt az adatot es 
informaciot, amelynek ismerete a kozszolgaltatis teljesitese soran a fogyasztO 
szamara kivanatos. A Kozszolgaltato koteles a honlap tartalmarol, annak 
frissiteserol folyamatosan gondoskodni. A Kozszolgaltato a hozza elektronikus 
irton kiildOtt iizenetek fogadasa erdekeben koteles a fogyaszt6k szamara e-mail 
cimet letesiteni. Az e-mail-en beazonosithatO cimrol erkezett eszrevetelek, illetve 
panaszok elintezesi modjara az ilgyfelszolgalatnal eloterjesztett eszrevetelekre es 
panaszokra vonatkozo rendelkezesek ertelemszeruen iranyadok. 

j) A Kozszolgaltato gondoskodik arrol, hogy a feladatkorebe tartozo 
hulladekgazdalkodasi tevekenysegeket a hulladekhierarchiara figyelemmel iigy 
valassza meg, hogy a Ht-ban, illetve a hulladekgazdalkodasi tervekben foglalt 
megelozesi, hasznositasi es artalmatlanitasi celkitfizesek teljestilni tudjanak. A 
Kozszolgaltato a tevekenyseget az OHKT-ben eloirtaknak megfelel8en koteles 
ellatni, amelyet a Koordinalo szery a Ht. 32/A.§ (4) es (5) bekezdese szerinti 
adatkezeles kereteben ellenoriz, es errol megfelelosegi velemenyt Olt ki. 

k) Amennyiben a tevekenysegere vonatkozo jogszabaly eloirja, a Kozszolgaltato 
koteles a jogszabalyi eloirdsoknak megfelelo celtartalekot kepezni, a sziikseges 
becslesek, dokumentaciok hatosag reszere torten benyirjtasarol gondoskodni. 

3. Ugyfelszolgalatra vonatkozo rendelkezesek 

3.1. Kozszolgaltato, a kozszolgaltatassal kapcsolatos iigyek gyors es a kornak 
megfelelo szintu intezese erdekeben tigyfelszolgalatot biztosit az 
ingatlanhasznalok, illetve hasznalok szamara, az alabbi modokon: 

a) kijelolt iigyfelszolgalatan az iigyfelek szamara nyitva allo helyisegben 
szemelyes ilgyfelszolgalatot biztosit 

b) telefonos ilgyfelszolgalat 
c) elektronikus ugyfelszolgalat (honlap e-mail) 
d) tovabbi szemelyes tigyfelszolgalat, a jelen szerzodesben rogzitett feltetelek 

eseten elore egyeztetett idopontokban 
e) A Kozszolgaltato a hagyomanyos postai ktildemenyen erkezo tigyfel 

megkereseseket is fogadja es feldolgozza. 

3.2. A szemelyes iigyfelszolgalatokon es a honlapjan a Kozszolgaltato az alabbi 
dokumentumokat teszi kozze: 

a) a minosites engedely 
b) megfelelosegi velemenyt, 
c) az alkalmazott hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi dijakat, 
d) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatissal erintett terilletre vonatkozO 

adatokat, 
e) a kozszolgaltatoi hulladekgazdalkodasi tervet, 
f) a lomtalanitassal kapcsolatos informaciokat, 
g) alvallalkozoira vonatkozo kozerdekii adatokat (amennyiben alvallalkozot 

alkalmaz), 
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h) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal kapcsolatos egyeb kozerdekil 
adatokat, illetoleg jogszabalyban az iigyfelszolgalaton kotelezoen kozze 
teendo adatokat. 

3.3. Az iigyfelszolgalat milkodesi rendjet, felfogadasi idejet a K5zszolgaltato ugy 
Metes megallapitani, illetve milkodesenek felteteleirol oly medon koteles 
gondoskodni, hogy az iigyfelszolgalat megkozelitese, az ahhoz valo hozzaferes —
az ellatott fogyaszt6k szamara es foldrajzi eloszlasara figyelemmel — ne jarjon 
aranytalan nehersegekkel a fogyaszt6kra nezve. Ennek kereteben a 
Kozszolgaltato koteles biztositani legalabb azt, hogy 

a) az tigyfelek reszere nyitva alio helyisegben milkodtetett iigyfelszolgalat a het 
egy munkanapjan 7 es 21 6ra kozott legalabb tizenket oran keresztill 
folyamatosan nyitva tartson, 

b) a telefonos eleressel miikiidtetett iigyfelszolgalat legalabb a het egy 
munkanapjan 7 es 21 6ra kozott legalabb tizenket orart keresztiil folyamatosan 
elerheto legyen, 

c) az ugyfelek reszere nyitva alio helyisegben mfikOdtetett iigyfelszolgalat 
eseteben a fogyasztoknak lehetosegik legyen elektronikusan es telefonon 
kereszti11 is a szemelyes tigyintezes idopontjanak elozetes lefoglalasara, a 
szemelyes tigyintezes id6pontja igenylesenek napjatol szamitott of 
munkanapon belill a szolgaltate koteles szemelyes ilgyfelfogadasi idopontot 
biztositani a fogyaszt6 szamara, 

d) az elektronikus eleressel milkodtetett agyfelszolgalat - iizemzavar eseten 
megfelelo mas elerhetoseget biztositva - folyamatosan elerheto legyen. 

3.4. Az iigyfelszolgalathoz beerkezo valamennyi telefonon tett szobeli panaszt, 
valamint az iigyfelszolgalat es a fogyaszt6 k8z6tti telefonos kommunikaciot 
hangfelvetellel rogziteni kell. A telefonos iigyfelszolgalat emelt dijas 
szolgaltatassal nem mfikodtetheto. 

3.5. A Kozszolgaltato, a beerkezo hivasok hangrogziteset csak elozetes tajekortato 
utin alkalmazza, az adatkezelesi szabalyok szigoni betartisa mellett. A 
Kozszolgciltato kozszolgaltatas soran birtokaba keri116 adatokat kizarolag az 
adatvedelmi jogszabilyoknak es az adatvedelmi biztos ajanlasainak figyelembe 
vetele mellett kezeli. 

3.6. Telefonos eleressel milkodtetett iigyfelszolgalat, illetve az iigyintezes 
idopontjanak elozetes lefoglalasara biztositott telefonos eleres eseteben 
biztositani kell az esszerii varakozasi idon beltili hivasfogadast es tigyintezest. 

3.7. Kozszolgaltato, az ilgyfelszolgalathoz erkezo, tevekenysegevel kapcsolatos 
panaszokat jegyzokonyvezi, nyilvantartasba veszi, erdemben kivizsgalja, a 
panasszal kapcsolatos allaspontjat es intezkedeseit indokolassal ellatva irasba 
foglaltan a panasz beerkezeset koveto tizenot napon beliil megkiildi a 
fogyasztOnak, ingatlanhasznalonak. A kivizsgalas eredmenyerol a panaszost 
telefonon vagy elektronikus levelben 15 napon beliil tajekortatja Idveve, ha a 
fogyaszt6 panaszat sz6ban kozli es a vallalkozas az abban foglaltaknak nyomban 
eleget tesz. 
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3.8. A valaszadasi hatarido helyszini vizsgalat vagy valamely hatosag 
megkeresesenek szuksegessege eseten egy alkalommal legfeljebb tizenot nappal 
meghosszabbithatO. A valaszadasi hatarido meghosszabbitasarol es annak 
indokarol a fogyasztot irdsban, a valaszadasi hatarido letelte elan tajekortatni 
kell. 

3.9. Az iigyfelszolgalat a fogyasztoi panaszok intezese es a fogyasztok tajekortatasa 
soran koteles egyiittmilkodni a fogyaszt6i erdekek kepviseletet ellato 
egyesiiletekkel. 

3.10. Az tigyfelszolgalat kommunikacioja soran, postai kuldemeny, telefax, email 
tovabba barmely egyeb olyan eszkoz irdsos kommunikacionak minosul, amely a 
cimzett szamara lehetove teszi a neki cimzett adatoknak az adat celjanak 
megfelelo ideig torten tartos tarolasat, es a tarok adatok valtozatlan formaban es 
tartalommal torteno megjeleniteset. 

VIII.  
A Kozszolgaltato informacio szolgaltatisi es adatszolgaltatisi kotelezettsege 

1. A Kozszolgaltato koteles a tevekenysegevel osszefiiggesben ellatni a Megrendelot, 
illetaleg az tagonkormanyzatokat minden olyan informacioval, amely lehetove teszi, 
hogy azok eleget tudjanak tenni mindazon jogszabalyi adatszolgaltatasi 
kotelezettsegenek, amelyek az onkormanyzatokat a hulladekgazdalkodasra vonatkozo 
elairdsok szerint terhelik. 

IX.  
A Kozfeladat ellatisahoz sziikseges vagyonnal es eszkozokkel kapcsolatos rendelkezesek 

1. A Megrendele tulajdonaban vagy a tarsult tagiinkormanyzat(ok) kozos 
tulajdonaban levo eszkozok, berendezesek es letesitmenyek igenybevetele 

1.1. A KozszolgciltatO a kozszolgaltatast a jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet 
kepezo 6. melleklet szerinti berleti-tizemeltetesi szerzodesben meghatarozott 
letesitmenyek eszkozok es berendezesek igenybevetelevel tovabba sziikseg 
szerint sajat eszki5zeinek berendezeseinek es letesitmenyeinek igenybevetelevel 
koteles ellatni, illetaleg sztikseg eseten a kozszolgaltatas ellatasahoz sztikseges 
tovabbi eszkozoket berendezeseket es letesitmenyeket alvallalkozoin keresztiil is 
jogosult biztositani, a jogszabalyok es a jelen szerzodesben foglalt eloirdsok 
betartasaval. 

1.2. A Megrendelo, illetoleg a tarsult tagonkormanyzatok kotelezettseget vallalnak 
arra, hogy a Kozszolgaltato kizarOlagos ki5zszolgaltatasi jogahoz kapcsolodoan a 
6. 	mellekletet kepezo berleti-iizemeltetesi szerzodesben meghatarozott 
hulladekgazdalkodasi letesitmenyek vonatkozasaban a kizarolagos hasznalati 
jogot a kozszolgaltatasi szerzodes fennallasa a Kozszolgaltato reszere biztositja, 
a jelen szerzodesben foglalt kotelezettsegek teljesitese eseten. 

Felek rogzitik, hogy a 6. melleklet szerinti berleti-iizemeltetesi szerzodes 
rendelkezik a Megrendelok, illetve tarsult tagonkormanyzatok tulajdonat kepezo, 
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a kozszolgaltatisba bevont, atvett eszkozok birtokbaadasarol, hasznalati 
felteteleirol. 

Felek rOgzitik, hogy a berleti-iizemeltetesi szerzodes jelen szerzodes megkoteset 
koveto mOdositasa eseten a modositott berleti-tizemeltetesi szerzodes 
automatikusan jelen szerzodes mellekleteve valik, es a modositis soran felek 
kfflon rOgzitik a modositassal erintett meglevo vagyonelemekre, illetoleg az 
Ajonnan bekerillo vagyonelemek vonatkozo kozszolgaltatassal kapcsolatos 
felteteleket, igy kiilonosen a birtokba vetelt es az ahhoz kapcsolodo 
kozszolgaltatasi feladat meg,kezdeset. Felek rogzitik, hogy a berleti-uzemeltetesi 
szerzodes modositasa egyben a kozszolgaltatasi szerzodes modosulasat 
eredmenyezi. 

2. A kozszolgaltatasi vagyonmiikodtetes tovabbi feltetelei, szakmai es szemelyi 
feltetelek altalanos szabilyai 

2.1. A Kozszolgaltato a kozszolgaltatis folyamatos es teljes kOrii ellatasa erdekeben 
kotelezettseget vallal arra, hogy a 6. mellekletben feltiintetett hasznalt 
eszkozokon, berendezeseken es letesitmenyeken feliil a kozszolgaltatas 
ellatasahoz sziikseges valamennyi eszkort berendezest illetoleg letesitmenyt a 
jelen szerzodes fennallasa alatt — legalabb azok hasznalatra a jelen szerzodes 
id6tartarnara feljogosito megfele16 jogcim alapjan — biztosit, azokat a 
kozszolgaltatas ellatasahoz igenybe veszi, hasznalja. 

A Kozszolgaltato kotelezettsege az elozo pontban foglaltak szerinti eszkozOk, 
berendezesek es letesitmenyek jogszabalyoknak es eloirdsoknak, valamint a 
Megrendelok, illetve tarsult tagonkormanyzatok tulajdonosi erdekeivel 
osszhangban allo teljes kora, szakszerii, es jó gazda gondossaganak megfelelo 
iizemeltetese, rendeltetesszerii hasznalata, hasznositasa, folyamatos karbantarasa 
es felnjitasa, a vagyonvedelem biztositisa, tovabba a rendeltetesszeru hasznalat 
merteket meghalado allagromlas es ertelcvesztes megakaddlyozasa es 
megelozese, valamint az atadott eszkozOkben es letesitmenyekben bekovetkez6 
valtozasok folyamatos nyomon kovetese. 

2.2. A Kozszolgaltato a kozszolgaltatas idOtartama alatt k8teles a kozszolgaltatashoz 
reszere atadott es/vagy sajat tulajdonit, vagy megfelelo jogcim alapjan a jelen 
szerzodes teljesitesehez hasznalt vagyontargyak (ingatlanok, gepek 
berendezesek, jarmfivek, stb.) mfikodtetesehez a jogszabalyokban eloirt szakmai 
es szemelyi felteteleket biztositani, a sziikseges letszamit es szakkepzettsegii 
szakembert alkalmazni. 

X. 
Vagyon es felelossegbiztositas 

1. A Kozszolgaltato koteles a jelen szerzodes teljes idotartamara olyan 
felelossegbiztositast kotni, amely harmadik szemelyekkel, illetve altalaban felmerilit 
kornyezeti karokkal kapcsolatban megfelelo fedezetiil szolgal. A Kozszolgciltato 
koteles a vonatkozo jogszabalyi eloirdsok alapjan a kozszolgaltatisi szerzodes teljes 
idotartamara es a szerzodes megszilneset koveto tovabbi 1 evre a szerzodesbol ered6 
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karok fedezetere szolgalo szolgaltatoi felelossegbiztositast kotni es folyamatosan 
fenntartani. 

2. A Kozszolgaltato k8teles a felelossegbiztositasok kotvenyeit a Megrendelolcnek 
bemutatni es egy masolati peldanyat atadni. 

XI. 
A Kikszokaato Altai ellathato egyeb bevetel megszerzesere iranyttlo tevekenysegek es 

azok elszamolasi szabilyai 

1. A jogszabalyok szerint a Kozszolgaltato Altai ellathato kozszolgaltatason kiviili egyeb 
tevekenysegekre a Kozszolgaltato olyan elkiiloniilt nyilvantartast vezet, amely 
biztositja az egyes tevekenysegek atlathatosagat, valamint kizarja a 
keresztfinanszirozast. 

2. A kozszolgaltatassal osszeffiggo egyeb bevetelszerzo tevekenyseg beveteleit a 
K5zszolgaltato koteles jogcimenkent, elkiilonitetten nyilvantartani. Az igy realizalt 
beveteleket, es a kapcsolodo koltsegeket, raforditasokat elkiilonitetten kell 
nyilvantartani. Az elkiilonitett nyilvantartasnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
biztositsa a tevekenyseg atlathatosagat, valamint, hogy kizarja a keresztfinanszirozast. 

3. Amennyiben a kOzszolgaltatassal osszeffiggO egyeb bevetelszerzO tevekenyseg 
koltsegei, raforditasai meghaladjak a tevekenyseggel elert bevetel osszeget, a 
bevetelszerzo tevekenyseget — Felek eltero megallapodasa hianyaban 	a 
Kozszolgaltato koteles megsziintetni. 

4. A Kozszolgaltato ellathat egyeb, jogszabalyban szamara engedelyezett vallalkozasi 
tevekenyseget is. A vallalkozasi tevekenysege tekinteteben koteles a Megrendele 
tulajdonaban allo eszkozok hasznalataval kapcsolatban az eszkozok beszerzesehez 
megkotott Tamogatasi szerzodesekben rogzitett eloirisokat maradektalanul betartani. 

5. A KOzszolgaltato az altala ellathato egyeb, vallalkozasi tevekenysegeket, jelen 
szerzodesben foglaltak betartasa mellett szabadon, Rik kockazatara vegzi azzal, hogy 
e tevekenysegekkel Osszefuggo gazdalkodasi eredmenye nem veszelyeztetheti a 
kozszolgaltatas biztonsigat. 

6. A Kozszolgaltato az altala ellatott vallalkozasi tevekenysegek beveteleit, kiadasait, 
raforditasait koteles a kozszolgaltatas beveteleitol, koltsegeitol, raforditasaitol 
elkiilonitetten, tetelesen kezelni es nyilvantartani. A vallalkozasi tevekenysegbol 
szarmazo veszteseges gazdalkodasert Kozszolgaltato teljes korii helytallassal tartozik. 

XII. 
Az ingatlanhasznalekra, fogyasztekra vonatkozo rendelkezesek 

1. Jelen szerzOdes vonatkozasaban kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett 
ingatlanhasznalonak minos81 a tarsult tagonkormanyzatok kozigazgatasi teriileten 
talalhato ingatlantulajdonos, tovabba az a jogi vagy termeszetes szemely, aid, vagy 
amely az ingatlan tulajdonosaval kotott megallapodas alapjan az ingatlan 
vagyonkezelOje, hasznakija, valamint az ingatlant tenylegesen es tartosan birtoklo 
szemely, a birtoklas jogcimetol ftiggetlentil. 
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A kozszolgaltatas kedvezmenyezettjenek es kotelezettjenek tekintendo az ingatlan 
ingatlan-nyilvantartasba bejegyzett tulajdonosa, ha az ingatlan hasznalojanak, 
birtokosanak szemelye nem megallapithato. 

2. A tarsult tagonkormanyzatok hulladekgazdalkodasi rendelete a Kozszolgaltato 
velemenyenek az ismereteben jogosult az ingatlan-nyilvantartasban udulo ingatlankent 
nyilvantartott ingatlanhasznalokra nezve a kozszolgaltatas tartalmat illethen a 
hulladekgazdalkodasi jogszabaly altal meghatarozott keretben az altalanostol eltero 
rendelkezeseket alkalmazni. 

3. A teleptilesi hulladekgazdalkodasrol szolo onkormanyzati rendelet szabalyozhatja a 
kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett ingatlanhasznalok eseteben — felteve, hogy 
az ingatlanon a tenyleges hasznalat igazolt hianyaban telepulesi hulladek nem 
kepzodik — a kozszolgaltatas sziinetelesenek eseteit. 

4. Ha a tarsult onkormanyzat hulladekgazdalkodasi rendelete a sztineteles lehetoseget 
nem, vagy nem teljes kortien szabalyozza, Agy ebben az esetben a kozszolgaltatas 
atmeneti sziineteltetesere az alabbi szabalyok vonatkoznak. 

A kozszolgaltatas sziinetelese akkor kezdemenyezheto, ha a kOzszolgaltatasra 
kotelezett ingatlanhasznalo ketsegkiviil igazolja, hogy az ingatlan hasznalataval 
tartosan (legalabb 30 napot meghalado, egybeftiggi5 idatartamban) felhagyott, tovabba, 
hogy az ingatlant harmadik szernely sem hasznalja, valamint az ingatlanban telepiilesi 
hulladek nem keletkezik. 

Az ingatlan hasznalaton kiviiliseget az ingatlan fekvese szerinti telepiilesi 
onkormanyzat altal kiallitott hatosagi bizonyitvannyal lehet igazolni. 
Amennyiben a hatosagi bizonyitvany maskent nem rendelkezik, agy a K5zszolgaltato 
az ingatlan hasznalaton kiviiliseget a hatosagi bizonyitvany hatosag altal torteno 
visszavonasaig velelmezi. 

A kozszolgaltatas sziinetelese eseten — fiiggetleniil attol, hogy a sziineteles 
megallapitasa a teleptilesi onkormanyzat rendelete szerint, vagy a jelen szerzodesben 
foglalt eljarasi rend szerint keriilt megallapitasra — a laizszolgaltato koteles a 
sztineteles tenyerol a dij beszedesere jogosult Koordinalo szervezetet 8 napon be101 
ertesiteni. 
A K5zszolgaltatot kizarolag ertesitesi kotelezettseg hataridoben torteno teljesitese 
terheli, felelossege nem terjed ki a szolgaltatasi dij fizetesenek a sztineteltetesere, 
illetve annak a sztineteles idotartamaval torteno aranyositasara. 

5. A gazdalkodoszervezet ingatlanhasznalo a tevekenysegevel, illetve az 
ingatlanhasznalattal osszefiiggesben keletkezett haztartasi hulladekat, tovabba a nem 
elkillonitetten gyiljtott haztartasi hulladekhoz hasonlo hulladekat a Ht. 39.§ (1) bek-e 
ertelmeben koteles a Kozszolgaltatonak atadni, azaz a kozszolgaltatast igenybe venni. 

XIII. 
Kapcsolattartas modja, kapcsolattartisra kijelolt szemelyek 

1. A Megrendela neveben eljarni jogosult szemelyek: 
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- Abaikj-Zempleni Szilardhulladek Gazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 
neveben: 

Nev: Majer Jozsef elnok 
Telefonszam: 47/396-002 

- Hernad Volgye es Tersege Szilardhulladek-kezelesi Onkormanyzati Tarsulas 
neveben: 

Nev: Szeles Andras elnok 
Telefonszam: 46/385-511 

- Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Onkormanyzati Tfirsulas neveben: 

Nev: Dr. Kriza Akos elnok 
Telefonszam: 46/512-701 

- Sajo-Badva Volgye es Kornyeke Hulladekgazdalkodisi Onkormanyzati Tarsulas 
neveben: 

Nev: Szitka Peter elnok 
Telefonszam: 48/514-731 

2. A K5zszolgaltato neveben eljarni jogosult szemelyek: a tarsasag mindenkori 
agyvezetoje, vagy az altala irdsban meghatalmazott szemely. 

3. A szerzodo felek irdsba foglalt nyilatkozataikat a jelen megallapodasban feltiintetett 
postacimre, ajanlott level fit* kotelesek megtenni. 

4. Az ajanlott level Mjan tOrten6 nyilatkozat kozoltnek tekintendo, ha az a „cimzett nem 
kereste" jelzessel jon vissza, felteve, bogy a nyilatkozatot ktild6 fel az eredmenytelen 
kezbesitesi kiserletet kovethen a nyilatkozat tartalmat megkiserelte kozolni telefonon 
vagy e-mailen, es a potkezbesites kiserletenek tenyet hitelt erdemloen igazolja. 

5. A felek jogosultak arra, hogy nyilatkozataikat szOban, telefonon kozoljek, felteve, 
hogy a kozlesrol a sz6ban vagy telefonon torten6 megbeszelessel egyidejilleg 
hangfelvetel iceszill, melyet valamelyik fel rogzit. A hangfelvetel rogzitese 
szemelyisegi jogukra utalva nem tilthato meg. 

6. A felek jogosultak elektronikus Mon, e-mailen nyilatkozatot kozolni, a nyilatkozat 
kezbesitettnek tekintendo, ha a kapcsolat tenye a koz16 fel szamitogepes nyilvantartasa 
szerint az elktildott dokumentumok kozott fellelheto. 

XIV. 
A szerzodes megszfinese 

1. Barmelyik fel kezdemenyezheti a jelen szerzodes megszanteteset, ha annak 
megkoteset kovetoen alkotott jogszabaly a szerzodes tartalmi elemeit agy valtortatja 
meg, bogy az barmelyik fel lenyeges es jogos erdekeit jelentos mertekben serti. 

2. Jelen szerzodes megsziinik: 
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a) A felek Viz& irasos megegyezesevel, 
b) Kozszolgaltato jogutod nelkilli megsziinesevel, 
c) A Megrendelo tulajdonaban allo es iizemeltetesbe vett vagyonon beliil, azon 

vagyontargyra vonatkozoan, amely megsemmisiilt, 
d) Jelen szerzodesben meghatarozott idotartam elteltevel, 
e) A jelen szerzodesben foglaltak felmondasaval, a felmondasi ido lejartaval, 
f) A teljesites megkezdese elotti elallas folytan. 

3. A jelen szerzodest a Megrendelo a jelen szerzodesben, valamint a Polgari 
Torvenykonyvben meghatarozott felmondasi okokon tulmenoen akkor mondhatja fel, 
ha a Kozszolgaltato 

a) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasa soran a kornyezet vedelmere 
vonatkozo jogszabalyok vagy a ra vonatkozo hatosagi dontes eloirasait stilyosan 
megsertette, es ennek tenyet a birosag vagy a hatosag jogerosen megallapitotta, 

b) a szerzodesben megallapitott kotelezettseget neki felrohato m6don snlyosan 
megsertette, 

c) nem rendelkezik ervenyes minOsitesi engedellyel, 
d) nem rendelkezik ervenyes megfelelosegi velemennyel. 

Nem tekintheth sulyos szerzodesszegesnek az olyan kozszolgaltatoi mulasztas, 
amelyet a Kozszolgciltato onkent vagy felhivisra orvosol, tovabba mindazon 
kortilmeny, amely bar szerzodesszegesnek minostil, de a kozszolgaltatasi tevekenyseg 
ellatasat lenyegesen nem befolyasolja. 

A K5zszolgaltat6 reszerol a szerzodeses kotelezettsegek sulyos megsertesenek minosill 
Iciilonosen: 

— Ha a Kozszolgaltato a jelen szerzodesben elOirt inforrnacio-, illetoleg 
adatszolgaltatas soraii hamis, val6tlan adatot, informaciot szolgaltat. 

— A Megrendelo", illet8leg valamely onkormanyzat fele fennallo tajekortatasi, 
informacioatadasi kotelezettseget ket naptari even beliil ismetelten 
megszegte, vagy tajekortatasi, vagy informacioatadasi kotelezettseget a 
Megrendelo irdsban kozolt felhivisara 30 napon beliil nem potolja. 
Ha a Kozszolgaltato a jelen szerzodesben foglalt kozszolgaltatasi feladatait a 
jelen szerzodes hatalya ala tartozo teriileten barhol, fuggetlernil az erintett 
teleptilesek szamatol sajat hibajabol ered8en tartesan, legalabb 30 napon 
keresztill jelentos mertekben (egy egesz utcara kiterjedoen) vagy asszesen 
legalabb 90 napon keresztill a Megrendelo irdsbeli felszolitasara sem teljesiti. 

— Ha a Kozszolgaltatoval szemben csod-, illetoleg felszamolasi eljaris indul, 
ado-, illetek-, yam- vagy tarsadalombiztositasi jarulek tartozasa tab mint 6 
h6napja lejart es ennek megfizetesere halasztast nem kapott, 

— A Kozszolgaltato reszere hasznalatba adott vagyon tekinteteben a hasznalati 
szerzodesben foglalt kotelezettseget es az onkormanyzati vagyon 
miikodtetesere, kezelesere vonatkozo jogszabalyi eloirasokat megszegi, 

— Ha a Kozszolgaltato a kozszolgaltatis kereteben a kozszolgaltatasi 
szerzodesben vallalt feladatokat nem latja el vagy a vagyonban kiilonosen 
nagy kart okoz es annak helyreallitasarol nem gondoskodik, 

— A jelen szerzodesben el8irt, vagy jogszabalyban eloirt egyeb esetekben. 
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A Megrendelo" a kOzszolgaltatasi szerzodest reszlegesen az adott tarsult tagonkormanyzat 
vonatkozasaban, illetve ellatasi teriiletere felmondhatja, ha az adott tarsult 
tagonkormanyzatnak a megrendeloi szervezetben (tarsulasban) fermallo tagsagi 
jogviszonya barmely okbol megszfinik. 

4. A Kozszolgidtato a kozszolgaltatasi szerzodest felmondhatja, ha 

a) a Megrendelo vagy tarsult tagonkormanyzata a kozszolgaltatasi szerzodesben 
meghatarozott kotelezettseget — a K5zszolgaltato felszolitasa ellenere —
sulyosan megserti, es ezzel a Kozszolgaltatonak kart okoz, vagy akadalyozza a 
hulladekkezelesi kozszolgaltatas teljesiteset. 

b) a hulladekkezelesi kozszolgaltatasi szerzodes megkoteset kovetoen hatalyba 
lepett jogszabaly — ideertve a tarsult tagonkormanyzat hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi rendeletet — vagy annak modositasa a hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatasi szerzodes tartalmi elemeit agy valtortatja meg, hogy az a 
K5zszolgedtatonak a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas szerzodesszerii 
teljesitese korebe tartozo lenyeges es jogos erdekeit jelentos mertekben serti. 

Amennyiben a Megrendelo valamely tarsult tagonkormanyzata a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasr61 szolo rendeletenek a megalkotasa, 
modositasa soran a jelen szerzodesben meghatarozott, illetve az egyseges 
hulladekgazdalkodasi rendszertol elter6 mertekii olyan szolgaltatasi felteteleket 
it elo, melyek a Kozszolgiltato teljesitesi kotelezettseget nehezitik, 
koltsegesebbe teszik, veszelyeztetik vagy az egyseges es integralt 
kozszolgaltatasi rendszerben a tobbi tarsult tagonkormanyzathoz kepest 
indokolatlan, egyoldalii elonyt biztosit, akkor az igy felmeriilt tobbletkoltseget 
az onkormanyzat koteles a Kozszolgaltato reszere megfizetni. 
A tagankormanyzati rendeletalkotassal okozott jelentos erdekserelem eseten a 
Kozszolgaltatot megilleti az a jog, hogy a kozszolgaltatasi szerzodest 
reszlegesen, az erdekserelmet okozo onkormanyzat vonatkozasaban, ellatasi 
terfiletere korlatozva mondja fel. 

5. A felmondasi ido legfeljebb 6 honap. A felmondasi id6 alatt a Kozszolgaltato a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast valtozatlanul ellatja. 

6. A jelen szerzodes Megrendel5 reszer61 torten felmonclasanak ervenyessegi feltetele, 
hogy a felmondasi nyilatkozathoz a Megrendelo csatolja valamennyi, az adott tarsulast 
alkoto tagonkormanyzat kepviselotestilletenek a felmondas kerdeseben meghozott 
hatarozatat, tovabba a tarsulasi megallapodasban a kozszolgaltatasi szerzodes 
felmondasara feljogositott szervezeti egyseg Writes& tartalmazo okirat masolatat. 

7. A Megrendelo, illetve az onkormanyzatok reszer61 a szerzodeses kotelezettsegek 
sulyos megsertesenek minosill kiilOnosen, ha a Kozszolgaltato szerzodesszerii 
teljesiteset, mas modon, bizonyitottan es indokolatlanul alcadalyozza vagy a jelen 
szerzodesben meghatarozott kOtelezettseget sulyosan megszegi es ezzel a 
Kdzszolgaltatonak kart okoz. 

8. Amennyiben Felek barmelyike, a jelen szerzodesben foglalt kotelezettseget sulyosan 
megszegi, a masik fel irdsban es reszletesen koteles tajekortatni a szerzodesszego felet 
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a kOtelezettsegszeges tartalmarol es az elvart, szerzodesszerii intezkedes modjarol. A 
szerzodesszego fel koteles a szerzodeses kotelezettsegenek esszerii hataridon, de 
legkesobb 60 napon beliil eleget tenni, vagy a szerzodesszegest mas, a masik fel Altai 
elfogadhato modon orvosolni. 

9. A felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodes Kozszolgaltato hibajabol torten 
megsziinese eseten a Kozszolgaltato koteles viselni a Megrendelo fennallo 
kotelezettsegeinek teljesitesebol eredo, a kozszolgaltatasi szerzodes megsziinesevel 
keletkezo karat, kotelezettsegeit. 

10. A felek megallapodnak abban, hogy a Szerzodes barmely olcnal fogva torten 
megsziineseig, (megsztintetesig) kotelesek egymassal teljes kOriien elszamolni. 

11. Az elszamolas kereten beliil Kozszolgaltato koteles a folyamatos koziizemi 
szolgaltatas biztositasahoz szilkseges inforrnaciokat, adatokat, atadni a 
Megrendelonek. Ezek kozill, ktilonosen az alabbiak atadasa kotelezo: 

a) valamennyi fogyaszto/beszallito neve es cime, 
b) egy evi idoszalcra vonatkozo, atlagos, egy fogyaszt6ra vonatkozo fogyasztasi 

adatok, kozillet es lakossag megbontasban. 

12. A Kozszolgaltato a Ptk. rendelkezesei alapjan jogosult a szerzodeses kotelezettsege 
vonatkozasaban a teljesites lehetetleniilesenek bejelentesere, ha a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast (a szerzodesben meghatarozott miiszaki 
tartalmi eloirasaira tekintettel) a rendelkezesere allo finanszirozasi forrisok 
elegtelensege miatt nem, vagy nem teljes korilen tudja ellatni. A lehetetlentiles 
bejelentesere jogosult a Kozszolgaltato kiilonosen, ha 

- a Ptk. 3:189.§-aban meghatarozott, a tokevesztesre tekintettel a taggyfiles 
kotelezo osszehivasanak esete bean, es az e targyban tartott kozgyfilest koveto 
15 napon beliil a tevekenyseg ellatasahoz sziikseges, az indokolt koltseget 
fedezo forrasok biztositasara tokeemelessel, potbefizetessel, es/vagy 
tamogatasi szerzodes megkotesevel nem biztosithate. 

— a csod es felszamolasi eljardsrol szolo 1991. evi XLIX. tv. (Cstv.) 27.§-ban 
foglalt rendelkezesek szerint a Kozszolgaltato fizeteskeptelensege 
megallapithate. 

XV. 
Vegyes es mire rendelkezesek 

1. Egyik fel sem kovet el szerzodesszegest, ha kotelezettsegei teljesiteset vis maior 
akadalyozza meg, amely a Szerzodes alairasanak id8pontja utan kovetkezett be. 

2. Vis maior alatt ertend8k kalonosen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyeb munkahelyi 
zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anelkiili haboruk, blokadok, zendiiles, lazadas, 
jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengesek, viharok, villamcsapasok, aradasok, 
zavargasok, robbantasok, valamint egyeb hason16, elore nem lathato esemenyek, 
amelyek mindket fel erdekkoren kiviil merillnek fel, es amelyeket a felek keno 
gondoskodassal sem tudnak kikiiszobolni. 
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3. A jelen szerzodesre, alkalmazasara es ertelmezesere a magyar jogszabalyokat kell 
alkalmazni. 

4. A jelen szerzoddssel kapcsolatos, valamint annak megserteseb61 vagy ertelmezesdb61 
ered6 vagy ezzel Osszefigg6 valamennyi jogvitaban a felek a hataskorrel es 
illetekesseggel rendelkezo rendes bir6saghoz fordulnak. 

5. A szerzodo felek kOtelezik magukat arra, hogy a jelen szerzodes teljesitese soran 
tudomasukra jutott valamennyi informaciot, adatot, a szerzodessel osszefiiggesben 
keletkezett dokumentumok tartalmat iizleti titokkent kezelik, azokat kizarolag a jelen 
szerzodes cdljaira hasznaljak fel, es csak azon munkatarsaik szamara teszik azokat 
megismerhet6vd, akiknek a feladatai ellatasahoz azok megismerese sztikseges, es 
irdsban kotelezettseget vallaltak az iizleti titok megtartasara. Az iizleti titok fogalma 
ertelemszeriien nem foglalja magaban azokat az informaciokat, adatokat stb., amelyek 
jogszabaly kozerdekil adata, felek barmelyike vagy a kozvelemeny elott mar ismertek 
voltak vagy kesobb, a titoktartasi kOtelezettsdg megsertese nelkul valtak szdles korben 
ismertte vagy megismerhetOvd. 

6. A jelen szerzodes egyes rendelkezeseinek ervenytelensege eseten a szerzodes egyeb 
reszei ervenyben maradnak. Az ervenytelen rendelkezest a felek ervenyes, gazdasagi 
szempontbol a leheto legnagyobb mertekben egyenertekil rendelkezessel valtjak fel. 

7. A jelen kozszolgaltatasi szerzodds ervenyessegi feltetele, hogy a Megrendel6 es a 
Kozszolgaltato kozott legkesobb a kozszolgaltatasi tevekenysdg megkezdeseig a 
Megrendel6 tulajdonat kepez6 es a hulladdkgazdalkodasi rendszerbe bevont 
eszkozokre (ingatlanelemek, technologiai berendezesek, ingosagok) erveny.  es  es 
hatilyos berleti-ilzemeltetesi szerzodes jojjon ldtre. 

Szerzodo felek a meghatarozott ervenyessegi feltdtelre utalva r6gzitik, hogy ha a felek 
kozott a szerzodes fennallasa alatt a berleti-iizemeltetesi szerzodds barmely okbol 
megszfinne vagy olyan mertekben modosulna, hogy az a Kozszolgaltatot terhelo 
szolgaltatasi kotelezettseg teljesitesdt jelentos mertekben nehezftend, irgy ezen 
kortilmeny a jelen szerzodes vonatkozasaban bont6 feltetelnek minostil, amely a 
szerzodes megszilneset eredmenyezi. 

Felek megallapodnak, hogy a jelen pontban emlitett berleti-tizemeltetesi szerzodds, es 
ezzel osszeffiggesben a jelen kozszolgaltatasi szerzodes ervenyessege a Megrendelo 
altal kotott tamogatasi szerzodes szerinti kozremiikodo szervezet jovahagyasat61 fiigg. 

A szerzodds jevahagyasa drdekeben a feleket egyilttmilkodesi kOtelezettseg terheli 
azzal, hogy amennyiben a kozremilkodo szervezet legkes6bb a Kozszolgciltatot terhelo 
szerzodesszerii szolgaltatasi kotelezettseg megkezdesenek idopontjaig a bdrleti-
iizemeltetesi vagy jelen kOzszolgaltatasi szerzodest nem hagyna jOva, annak 
megkotesdhez nem jarulna hozza, tigy barmelyik fel jogosult a szerzodestol elallni. 

8. A felek kepviseloi kijelentik, hogy a jelen szerzodes alairasara teljes koril 
felhatalmazassal rendelkeznek. 

9. A 2018. januar 1. napjatol hatalyos hulladdkgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes 
modositasa 2019. januar 1. napjaval lep hatalyba. 
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