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egyilttes emlitdsiik esetdn Szerz6d6 Felek kitzdtt az alulirott helyen 6s id6ben az alabbi

feltdtelekkel:

PREAMBULUM

1. Szerz6d6 Felek a hulladdk6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrydnyben (Ht.) 33 S (2)

bekezddsdben hivatkozott kivdtel ds a kitzbeszezdseh6l sz6l6 2015 6vi CXL

tdrvdny (tov6bbiakban: Kbt.) 9. S (1) bekezd6s j) pontja alapjdn ktjzbeszerz6si elj6r6s
lefol)';tasa n6lkiil - mivel jelen szerz6dds kivtil esik a Kbt alkalmazdsi kdrdn -, mint a

Kbt. 5. $ (1) bekezddsben meghatiirozott ajaLnlatkdr6 szeNezetek jelen szerz6dest a

hulladdkgazddlkodtis, mint az onkormrinyzat - Mijtv. 13. $ (1) bekezdds 19 ponq6ban

meghatarozott - ell6tand6 kiizfeladatanak elletasa c6lj6b61 hozzdk l6te.

2. Jelen szez6dds cdlja a Magyarorsz6g helyi dnlorm6nyzatair6l s2616 2011' 6vi

CLXXXIX. tdrv6nyben (Miitv.), a hulladdk6l sz6l6 2012.6vi CLX)O(V tdrvdnyben
(Ht.) foglaltaknak megfelel6en, hulladdkgazdrilkodrisi k6zszolg6'ltat6s, valarnint a
hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgSllatis megszervezdse ds fenntartrlsa, az o*ofiinyzat
hulladdkgazddlkodrisi feladatainak e116tAsa.

3. Az onkormrinyzat a vonatkoz6 .jogszabalyok 6ltal biztositott joga alapjan a Szolgaltat6t
bizz.a meg akdzlgazgatdsi tedilet6n a hulladdkgazd6lkod6si kiizszolgiltat{s elletas'val a
jelen Szerz6ddsben foglaltak szerint

4. A Szolgdltatd kijelend, hogy az Onkormrinyzat kijzigazg3ti'fl t€riiletdn a

hulladdkgazdrilkoddssal kapcsolatos kiizszolgriltatrsi feladatok tart6s, rendszeres, €s a
kitmyezetvedelmi szempontoknak maraddktalanul megfelel6 ell6tristihoz sztiksdges
valamennyi szem€lyi, t6rgyi 6s technikai feltetelelitel rendelkezik.
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Szolgiiltat6 kijelenti, hogy a jelen szerz6d6s szerinti tevdkenysegek ellittistihoz
sziiksdges kdmyezetvddelmi hat6sagi engeddllyel ds mindsitdsi enged6l1yel, valamint
megfelel6sdgi v6lem6nnyel rendelkezik. Az engeddly ds megfelel6s€gi vdlemdny
fenntaltAs6r6l a Szolgaltat6 kiiteles jelen szerz6d€s hatrilya alatt gondoskodni.

A Szolg6ltat6 vrillalja a kdmyezetv€delmi hat6s6g 6ltal meghatarozott mindsitdsi
oszt.ily szerinti kdvetelm€nyek biztosit6s6t, ds a min6sitesi enged6iy
hulladdkgazddlkod.isi kdzszolgdltat6si szerz6dds halilyoss6grinak ideje alatti folyamatos
megldtdt.

I. SZERZOD65 TARGYA

Szez6d6 Felek riigzitik, hogy a Szolgeltat6 feladata kiildndsen - tekintettel a Ht. 42. $
(1) bekezddsdre - az al5bbiak:

1.1. a Szolg6ltat6 szfllit6eszkiJzdhez rendszeresitett gyfjt6eddnyben, a kdztefiileten vagy
az ingatlanon gyfijtittt ds a kiizszolgAitat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepiildsi
hulladdk itsszegyfljtdse, 6s elszallitdsa. Az edenyzet bi^osit{sa az ingadanhasznil6
feladata.

1.2. a lomtalanitds kddbe tafioz6 lomhulladdkot az ingatlanhasznal6kt6l iisszegyiijti,
illetve iitveszi ds elszrillitja dvente egy alkalommal a kommuniilis hulladdk gyiijtdsi
napjrin.

1.3. az elhagyott, illetve ellen6rizetlen kiiriilmdnyek kijzdtt elhelyezett hulladdkot
dsszegyiijti, elszrillitja 6s gondoskodik a hulladdk kezeldsdr<il az Onkomfuiyzat
megrendeldse alapj6n kiildn dijazAs e[en€ben eseti megrendeldsek alapjrin

1.4. hitzhoz men6 szelektiv gyiijt6jdratot szeNez. A s6rga fedelii eddnyek iirit€se eg6sz
6vben ndgyhetente tdrtdnik, melynek soriin a csomagoliisi hullad6kok keriihek
begyiijtdsre. Az eddnyek biztositdsa a Szolgdltat6 feladata.

1.J. A zi,klhulladdk gyiijtdse eg6sz evben a Szolg6ltat6 iizem€ltetds6ben l6v6 Abonyi
Hulladdkudva.ba t&16n6 ingadanhasznril6k altali besz6llitassal tdrtdnik.

Szerz6d6 Felek rdgzitik, hogy az Onkormiinyzat kdzigazgatisi teriilet€n a Ht. szerinti
ingatlanlaszndl6k az )ngatlan tediletdn keletkezd telepiildsi hullad6k elhelyez6sdrdl a
jelen szerz6d6sben figzitetlek szerinti helyi kdzszolgdltat6s igdnybevetele ftjdn
kijtelesek gondoskodni. A hullad6kgazd6lkodisi kdzszolgdltat6s kdtelezo igdnybev6tel6t
6s a szolgriltatris ellttis.inak rendjdt ds mddjdt az Onkormanyzat vonatkozo rcndeletdben
szab6lyozza.

II. SZERZ6DfS TARTALMA

1. A Szolgdltatd jogai ds kdtelezensdgeil

1.1. A Szolgiltat6 ktitelezettsdget vAllal arra, hogy
1.1.1. a I. 1. pontban foglalt feladatokat - a hulladdkgazddlkodAsi kijzszolgAltatrist - a

jogszab6ll 6s szakmai kdvetelm6nyeinek megfelel6en folyanatosan ds teljes
kdriien elvdgzi;

1.1.2. hullad6k dsszegyiijtdsdt 6s szdllitdsrit tlgy kdteles v'gezrLi, hogy a
kiizteriileteken, a hullad6ktrirol6- 6s felrak6 helyeken hullad€k el ne sz6r6djon,
a Szolg6llat6 az {ltala elsz6rt hullad6k dsszetakaritris6r6l gondoskodik;

1.1.3. a hulladdk gyiijt€sdt modem, nagy teljesitmdnyii, kdmyezetbatit ztut rcidszertl
cdlgdpek (hu11ad€kgyiijt6 jrlrmiivek) iizembe illit s|v al ve gzi,



1.1.4. a gyiijt6eddny€ket a kiiiftdsiik utdn a kdzteriiletre visszahelyezi irgy, hogy az
ne akaddlyozza ajdrmii, illetve a gyalogosforgalmat;

1.1,5. amennyiben a hullad€k dsszegyiijtdsdre az eseddkes napon mtszaki hiba miatt
n€m keriil sor, fgy a Szolgdltat6 ktiteles azt az akaditly elh6ritAsdt kdvetiien
haladdktalanul, lehet6sdg sze nt a ktivetkez6 napon az ingatlanhaszn6l6k
taj6koztal6sa mellett ek egezli,i. A t'jdkozlar{s a SzolgAitat6 feladata.

1.1.6. amennyiben a gyiijtes napja i.innepnap, a Szolgdltat6 kiiteles az elszillilist az
iinnepnapon elvdgezni.

1.1.7. blztositia a sziiks€ges szemdlyi ds ttugyi feltdteleket;
1.1.8. biztositja kijzszolg6ltat6s teljesitds€hez sziiks€ges mennyisdgii es mirdsegii

jtumiiveket, gdpeket, eszkijztiket, berendezdseket valamint a sziiksdges
l€tszamf ds kdpzettsdgri szakember alkalmMasdti

1 .1.9, a kdzszolg4hatds kidbe tartoz6 hulladdkok artalmatlanitas6ra az alabbi kijeli,lt
helyeket ds ldtesitnenyeket veszi igdnybe:

1.1.9.1. telepiildsi szil6rd 6s z<ildhullad6k rirtalmatlanit6 hely: K6tp6i Regionrilis
Hulladdkkezel6 Kiizpont ds Komposartld (46-os kdzlekeddsi it 13+400 km
szelvdnyr a STolnok Verosi Atlaldellomes igdnlbevdleld\ el:

1.1.9.2. szelektiv hulladdk: Szolnok Vrirosi V6logat6mii (5000 Szolnok, Ujsdszi it)
1 l.l0. a kijzszolgriltatris teljesitesdvel dsszeffigg6 adatszolg6ltatdst rendszeresen

teljesiti 6s meghatrifozott nyilvantartdsi rendszert m{ikddtet;
1.1.11. a fogyasa6k szam{ta a mindenkor hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en

iigyfdlszolg6lati 6s t6jdkoztatasi rcndszer miiktidtet;
1.1.12. megellapitja a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6saev6telek elintdz6si rendj€t;
1.1.13. SzolgAltat6 a jogosan igenybe vett alvrillalkoz6kdrt ugy felel, mintha a munkrit

maga vdgezte volna el, mig alvrillalkoz6 jogosulatlan igdnybevdtele esetdn
felel6s minden olyan kir&t is, amely andlkiil nem kdv€tkezett volna be.

2. Az onkorminyzatjogai €s kdtelezettsdgei:

2.l. Az onlormdr) zal kiitelezensdgei:
2.1.1, a kdzszolg'ltatAs hatdkony 6s folyamatos ell6tdsdhoz a kdzszolgiltat6 szi{I|llra

sziiksdges informrici6k szolg6ltal6sa;
2.I.2. a kiizszolg{ltaLis kijdbe nem taftoz6 6s a telepiildsen foly6 egydb

hulladdkgazddlkoddsi tev6kenysdgeknek a hulladdkgazdrilkod6si
kdzszolgAltatdssal ttirt6n6 dsszehangoldsiinak el6segitdse;

2.1.3. a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgeltat6snak a telepiildsen vdgzett mes
kijzszolgdltaassal val6 iisszehangolesrinak el6segitds€;

2.1.4. a telepiildsi igdnyek kiel€gitds6re alkalmas hulladdk gytjGsdre, kezeldsdre,
itutalmatlanites6ra szolgril6 helyek 6s ldtesitm6nyek kijeldl6se;

2.1.5. a kdzszolgeltat6 kiz6r6lagos kdzszolg6ltatdsi jogrinak biaosit6sa. Az
Onlormrinyzat jelen szerz6dds hatrilya alatt biztositja a Szolgriltat6 r6szere a
kizrir6lagos hullad6kgazd,ilkod,isi kiizszolg6ltatasi jogot az dnkormanyzat
tulajdonAban 1dv6 hultaddkgazd6lkoddsi ldtesitmdnyek vonatkozAsdban.

2.2. Az iinkorminyzati rendeletben 6l1apitja m€g:
2.2.1. a hulladdkgazdrilkoddsi kdzszolgriltatris tadalm6t, a kijzszolgeltatdsi teriilet

hatrirait az Orcz6gos Hulladdkgazdrilkod6si Tervben foglaltak:kal dsszhangban;
2.2.2. a kijzszolg6ltat6 tagjai, illetve az alvellalkoz6 Altal vEgzeti

hullad6kgazddlkod6si tevdkenysdget. tov6bb6 a tagoknak, illetve az
alv6llalkoz6nak a hullad6kgazdrlkodAsi kdzszolgaltat6s egdszehez viszonyitott
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arAny6t, ha a hulladdkgaz dilkod6si kiizszolg6ltatist a kiizszolg6ltat6 tiibb tagia,
illetve alv6llalkoz6 v6gzi;

2.2.3. a hulladdkgazdrilkodrisi kiizszolgaltatiis ell6td6anak rendj6t 6s m6dj6t, a
kdzszolg6liat6 ds az ingatlanhasmitl6 ezzel iisszefliggd jogait ds
kdtelezettsdgeit, valamint a hullad€kgazdrilkoddsi kdzszolgdltatrisi szerz6dds
egyes tartalmi elemeit;

2.2.4. a hullad€kgazd6lkodrisi kijzszolgiiltates igdnybev6teldnek miniszteri
rendel€tben nem szabdlyozott m6djdt 6s feltdteleit;

2.2.5. az ingatlanhaszndl6t terhel6, miniszte rendeletben nem szabiilyozott
dijfizetesi kdtelezettseget, megfizetdsdnek rendjdt, az esetleges kedvezm6nyek,
tovabbA a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgAltatas ingatlanhasznrll6 rdszdr6l
tdrt€n6 sztineteltetdsdnek eseteit;

2.2.6. az iidiil6ingatlanok esetdben vdgzett hullad6kgazd.ilkod6si kdzszolgaltatd$a
vonatkoz6 rdszletes szab'ly okat;

2.3. A kozszolglltatessal kapcsolatos feladatok elldtdsdt az Onkormdnyzat jogosult
elleniirizni.

2.4. Az Onlormrinyzat a jogszab6lyban megbat6rozott gyakoris6ggal teljesit6sigazolas
kiaddseval kitteles igazolni, hogy a kiizszolgaltat6 teljesit6sdvel kapcsolatban
kifog6sa nem mertilt fel.

A Szolg6ltat6 az ingatlanlasznil6kr6l az Onkormanyzat 6ltal kdszitett cimlista alapjan
k6teles a jelen szez6d6sben foglalt feladatokat e116tni. A hat6lyos adatokat tartalmazb
cimlistat az dnkormAnyzat a szerz6d6s alaiflisakor 6tadja a Szolg6ltat6 rdsz6€, illetve
az abban szercpl6 adatokat kdteles negyeddves rendszeresseggel frissited.

Az Onkormrinyzat kijelenti, hogy a helyi kdzszolgeltatds igdnybevdteldt 6s a
szolg6ltatds rendjdt szabiiyoz6 dnkom6nyzati rendeletek megalkotAsiim, m6dositlisitua
mindenkor a jelen szeE6ddssel iisszhangban, a Szeniid6 Felek egyeztetdsdt kdvet6en
keriil sor, kiildnds tekintettel a kozszolg'ltatas sorAn kdtelez6en igerybeveend6
Hulladeklerak6 tekintetdben.

A Szerz6d6 Felek vrillaljrik, hogy amennyiben ajogszab6lyok 6s azok v6ltozrsai, hat6sagi
rendelkez6sek az iizletmenet szemdlyi, tirgyi, anyagi felteteleit, vagy egydb
kdvetelmdnyeit 6dnt6en a Szolgiiltat6ra vagy az Onkormiinyzatra bdrmilyen ttibbletterhet
r6rak, a Szerz6d6 Felek egyeztetnek 6s ^z iizemeltet€s tov6bbi feltdteleir6l kiildn
kiegdszitti megrllapodlst kittnek.

III.
KOzszoLG ALT AT As FTNANSZiROZASANAK ELVEI, M6DSZEREI

A kdzszolgdltatdsi dijr6l az NHKV Nemzeti Hulladdkgazdrilkodrisi Koordinril6 ds
Vagyonlezel6 Ziirtktiriien Miikdd<i Rdszv6n'.tarsasag Covebbiakban: Koordinril6 szerv)
negyeddvente 611it ki szamht 15 napos fizetdsi hatririd6vel az ingatlanhaszftil6 fe16. A
koordin6l6 szerv a kdzszolgaltatAsi dijra vonatkoz6 szfunldkat a Szo@Ahaia 6912016
(III.3l.) Korm. r€ndelet 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgaltatAsa alapjdn allitja ki.

A Koordinil6 szen szedi be az ingatlarhasznil6kt6l a kiizszolgaltatasi dijat 6s kezeli a
kiizszolg6ltatds keretdben keletkez6 kintl6v6sdgeket, valamint az ingatlariEszn 6k altal
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hatririd6ben ki nem frzetett kdzszolg6ltat6si dij behajtasa 6rdekdben intdzkedil! tov6bb6
a Szolg6ltat6 rdszdre a ktizszolgaltat6si szez6ddsben rdgzitett feladataidrt a
jogszabiilyokban el6irt feltdtelek szednt szolgaltat6si dijat fizet.

ry.
omorulrAxyznr szEMf,LyEBEN BEKOVETKEZETT v.,il,TozAs

1. Az Onkormdnyzat megsziindse, vagy a hulladdk elhelyez6sdre vonatkoz6 illetekessdge
elvesztdse (p1. teriileti vagy firnkcionrilis reform esetdn) es€t€re kdtelezettseget vdllal
ana, hogy gondoskodik a jelen szerz6ddsb6l ered6 jogainak ds ki,telezettsdg6nek
dtuh6zisri6l jogut6dj6ra, vagy ana, aki az illet6kessdgi ktirdben ut6dj6v6 v6lik.
Amennyiben egy ilyen 6truhr26s nem lenne lehetseges, kdtelezi magdt a Szolgdltat6
krir6nak megtddtds€re. A Szolg6ltat6 ktitelezetts6get v6llal alra, hogy a jelen
Szerz6d6sb6l eredd ktttelezettsdgeinek a jogut6ddal szemben is maraddktalanul eleg€t
tesz.

v.
SZERZ6Df s ID6TARTAMA, MEGSZ{'Nf sn, uncszi]nrrTf sE, M6DosiTAsA

1. Szerz6dd Felek megrillapodnak, hogy ajelen szerzdddst hatrirozott id6re 2017. janu6r 1.
napjdt6l sz6mitott 10 dvig terjed6 id6tartamm kiitik.

2. A jelen szerz6dds megsziinik
4) a meghatfuozott id6tartam lejdrt6val,
6, a Szolg6ltat6 jogut6d ndlkiili megsziindsdvel,
c) eldlassal, ha a teljesites mdg nem kezd6ddtt meg,
d) felmondrissal.

2.1. A Szolg6ltat6 a szerz6ddst6l a teljesites megkezd6sdig .l61lhat, ad kdvet6en a
szerz6ddst felmondha! a, ha
a) az Onkormdnyzat a hulladekgazd6lkod.isi kdzszolg6ltatlsi szerz<id6sben

meghatiirozott kdtelezettsdgdt - a kiizszolgdltat6 felsz6lit6sa ellenae - sulyosan
megsdrti, 6s ezzel a kijzszolgAftat6nak krirt okoz, vagy akadLlyozza a
hulladekgazddlkoddsi ktizszolg6ltat6s teljesitdsdt; vagy

b) a hulladdkgazdrilkodrisi kiizszolgriltat6si szez6dds megkdt6set kdvettien
hat6lyba l6pett jogszabrily a hulladdkgazddlkodasi kttzszolg6ltatisi szerz6d6s
tartalmi elemeit ttgy virltodatja meg, hogy az a kdzszolgilt^t6nak a
hulladdkgazd.ilkodrisi kdzszolg6ltatis szerz6ddsszerii teljesitdse k6rdbe tartoz6
l6nyeges ds jogos drdekeit jelent6s mdrt6kben s6rti.

2.2, Az Onkormiulryzat a kdzszolg6ltat6si szerz6ddst felmondhatja, ha
a) a Szolgdltat6 a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgdltatris elletdsa sor6n a kdmyezet

vddelmdre vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a riL vonatkoz6 hat6s6gi diintds
el6irrsait sulyosan megsdrtette, ds ennek tdnydt a bir6s6g vagy a hat6s6g
jogedsen meg6llapitotta,

b) a Szolgdltat6 a szerz<iddsben megallapitott kdtelezettsdget neki felr6hat6an
sflvosan messAlefte.



2.3. A szen6de$ ̂ z Onkormrinyzat legfeljebb I h6napos felmondrisi id6vel felmondja, ha
a Szolgriltat6 nem rendelkezik min6sitdsi engeddllyel vagy megfelel6sdgi
vdlemdnnyel.

2.4. A jelen szerz6d4s 2.1. 6s 2.2 pontokban meghatituozott felmondiis esetdn a
felmond6si id6 legfeljebb 6 h6nap.

2.5. Szolgriltat6 jelen szez6d6st legfeljebb 6 h6napos felmondrlsi id6vel a Ptk. 6:213. g
(1) bekezdds alapjdn indokl6s ndlkiil irdsban a mrsik l6lhez cimzett nyilatkozatta.l
felmondhatj a.

2.6. A hullad6kgazdalkodasi kdzszolgdltatdsi szez6dds megszrindse vagy megsziintetdse
eset€n, tov6bb6 ha a kozszolgaltat6 nem rendelkezik hulladdkgazd.llkodrisi
kdzszolgatat6si engeddllyel ds min6sit6 okirattal, a kiizszolgeJtatd az ij
kdzszolg6ltat6 kivdlasztdsaig, de legfeljebb 6 h6napig a hulladdkgazd6lkod.isi
kdzszolg6ltat6st vdltozatlanul ell6tja.

2.7. A felmond6si id6 alatt a SzolgAltat6 a hullad6kgazd6lkodrisi kitzszolgdltatdst
vriltozatlanul ell6tja. A szerz6d6s felmonddsa esetdn ,tz Onkorm6nyzatnak
haladdktalanul int6zkednie kell a hulladdkgazdrilkoddsi kdzszolgdltatds elldt6srinak
biztosit6s6r6l.

2.8. Az Onkofn6nyzat a szel?,ldes felmondiisa esetdn a szerz6dds megszrindset6l az fj
hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgdltatdsi szerz6dds hatllyba l6p6sdig a
hullad6kgazd,ilkodrisi kitzszolgaltatiis ell6tdsdr6l haladdktalanul gondoskodik.

2.9. A szetz6dds megsziindse eset€n a kttzszolgiiltat6s ell6tis6val kapcsolatos,
folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilvdntaft|sait a Szolg6ltat6 az dnkorftinyzatnak
a szez6d6s megsziindse napjrin 6tadja.

4. Jelen szetzfides kiztu6lag a szetzbd6 Felek 6ltal cdgszer0en alairt okirattal ir6sban
l€hetsdges, a szez6d6s sz6ban vagy rautal6 magatart6ssal tdrtdn6 m6dositrisa kizrirt.

2.

t .

vI.
VEGYES RENDELKEZT,SEK

A szerz6d6s teljesitdse sonin a Szerz6d6 Felek az irdsbelisdget kdtik ki. Ene tekinteftel
a meg.illapod6sok, &tesitdsek, nyilatkozatok, kiegdszitdsek, m6dositrisok csak annlban
hat.ilyosak, amennyiben azokat a Szetz6d,6 Felek ilisban teszik meg. Kiizlds m6dja:
aj6nlott t6rtivev6nyes lev6lben, illetve kiildnds tekintettel a m6dositdsoka - a kiizdsen
szerkesrett 6s aliiirt okiratban.

A Szerz6d6 Felek nevdben nyilatkozatt€telre az alibbi szemdlyekjogosultak:

2.1. Az Onkorm6nyzat nevdben:
Neve:
Postacime:

P6sztor Imre polgdrmester,
2745 K6idstetdrlen, Kocsdd tit 4.

Telefon, fa,r: 53/368-005

2.2. A Szolg6ltat6 nevdben:



Neve:
Postacime:
Telefon, fax:
E-mail:

Papp L6sz16 ds Lits LAszl6 iigyvezet6k
5000 Szolnok, J6zsefA. ft 85.

56/ s | | -4 50, 5 6/3 43 - 198
titkarsag,szolnok@nhsz.hu

4 .

3 .

5 .

Pdnzngyi ellenjegyz6s d6tuma: 2016. december4S'
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irodavezet6

Szerz6d6 Felek megdllapodnak abban. hogy a jelen megdllapodAsban foglaltakat,
valamint a teljesitdsiik soriin az egym6snak 6tadott informaci6kat bizalmasan kezelik.
Ez €rtelemszedien nem vonatkozik azokra az informrici6kra. amelvek titokban tart6s6t
jogszabAly nem teszi lehet6v6.

Szerz6d6 Felek tudomiisul veszik, hogy az Allami Sz;mvevdszekrdl sz6l6 2011. dvi
LXVI. t6rv6ny alapjin az Allami Szdmvev6sz€L vizsgrilhatja az allarlj'nafiAs
alrendszereib6l finanszirozott beszerzdseket es az illarnhiztattid alrendszereinek
vagyondt 6rint6 szerz6ddseket a megrendel6n6l, a megrendel<i nevdben vagy
kdpviselet6ben eljiir6 termdszetes szemdlyndl 6s jogi szemdlyndl, valamint azokn6l a
szerz6d6 felekndl, akik, illetve anelyek a szerz<idds teljesitdsddrt felel6sek, tovribb6 a
szerz6dds teUesitdsdben kiiaemiikdd6 valanennyi gazddlkod6 szeNezetndl.

Jelen szerz6d6sben nem szabalyozott k6rd6sekben a mindenkor drvdnyes Polg6xi
Tiirvdnykdn,'v, a Ht. 6s a hulladdkgazd6lkodrisra vonatkoz6 egy6b jogszabrilyok
rendelkezdseit kell meefelel6en alkalmazni.

A Szerz6d6 Felek a fenti szerz6ddst elolvastik ki,zdsen drtelmeztdk €s
mindenben egyez6t 6 egyez6 pdldrinyban j6vrlhagz6lag allirtit<,

Szolnok, 2016. decenber.F

akaratukkal

Szolnok

Szolgaltatd
NHSZ Szolnok Kijzszolgriltat6

Nonprofit I(ft.
Papp Lrszl6, Lits Ldszld

vgt vezett lgazgat6k

Pdnziigyi ellenjegyz6:
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