
MEGALLAPoDAS
HULTADE(cAzDAtKoDAsI K6zSzoTGATTATAS IDEIGI.ENEs EI.LATASAR6

amely l6trejdtt egy16sz16l

K6riistetdtlen Ktizsdt 0nkormenyzata

szdkhelye: 2745 K6riistet6tlen, Kocsdri it 4.
kdpviseli: Piisztorlmrepolgiirmester,

mint megrendel6 (a tovdbbiakban: 0nkorminyzat),

mas16sz16l

a NHSZ Szolnok Kdzszolgiltat6 Nonprofit Kft.
sz6khely: 5000 Szolnol! J6zsefAttila it 85.
k6pviseli: Papp Liiszl6 €s tits Liszl6 ilgyvezet6k

mint szoltiiltat6, (a tovibbiakban: Szolgiltat6),

egyilttes emlit6sijk esetdn Sze.z6d6 Felek k6ztitt az alulirott helven 6s id6ben az alSbbi felt6telekkei:

BEVEZET6 R;NDEt(EZ€SEK

1. A Pest Me8yei Katasztr6favddelmi lgazgat6sdg a 292/2073. (V|1.26.) (orm. rendelet (a
tov6bbiakban: Kormiiny rendelet) alapj6n a 35300/59-29/2015 6lt. szdmi hatiirozatiival (a
toviibbiakban: Hatdrozat) a Szolgdltat6t jel6lte ki a K6rdstetdtlen Kiizsdg ter0let6n va16 ideiglenes
hulladdkgazddlkodisi kdzszolgSltatds elliitiisiira. A Hatirozat a jelen Megillapodds 1. sz.
mell6klet6t k6oezik.

2. A Kormdny rendelet 4. 5 (2) bekezddse alapjin a Szerz6d6 Felek a jelen megdllapodiist kiitik.

3. A SzolgCltat6 kUelenti, hogy a jelen megillapodSsban meghat6rozott kdzszolgitltatiisi feladatok
tart6s, folyamatos, rendszeres, 6s a kdrnyezetv6delmiszempontoknak maraddktalanul megfele16
ell6tiis6hoz sztiks6ges szem6lyi ds t6r8yi, technika i fe ltdtelekkel rendelkezik.

4. A SzolgCltatd kijelenti, hogy a jelen megillapodds szerinti tev6kenys6g elldt6s6hoz sziiks6ges
kdrnyezetv6delmi hat6sdgi enged6lyekkel rendelkezil! illetve az erre vonatkoz6 tj jogszabiilyok
hatiilyba l6pdset kdvet6en int6zkedik azok megszerz6s6r6l, ds az Onkormiinyzat r6sz6re tdrt6n6
dta d ii sii 16 L

.
A MEGATTAPODAS TARGYA

1. A Szolg{ltat6 az Onkorminyzat kdzigazgatisi tertilet6n elldtja a hulladdkgazd6lkoddsi
kdzszoltiiltatiisi feladatokat.

CEGLEDI KOZOS dNKORMANYZATI HIVATAL
Erkezeu: : ;, lso"t;, 7@X

lal . ..._-^*^
lklzt,s
napja: ? L . r . - - : d ?

Murkanaplo

1*:a:l: ,r^,D 
,

Mall€{ie*
.  . . . . . . . .  . : . : . . .  db



2.

3 .

7 .

A k6zszolt6ltat6s mag6ban foglalja az Onkorminyzat kdzigazgatisi terijletdn keletkez6 nem
vesz6lyes telepiil6si szil6rd hullad6k {hiiztartisi hullad6khoz hasonl6) iisszery0jt6s6t, begy(jt6s6t
6s a Szolnok V6rosi Atrak66llomiison keresztiil a K6tp6i Region6lis Hullad6klerak6ba va16
sz5llit6s6t. (Az egyes fotalmakra a 2072. 6vi CLXXXV. tdrvdny 6rtelmez6 rendelkez6seit kell
alkalmazni.)

Az onkorminyzat kdzigazgat6si teriilet6n az ingatlan tulajdonosa {haszniil6ja) az intatlanon
keletkez6 a ll/2. pontban jelzett hulladdk elhelyez6s6r6l a helyi kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tele
utj in koteles Bondoskodni.

t .
A MEGAILAPODAS TARTAI.MA

A Szolgd ltat6 joga i ds kdtelezetts6gei

1.1. A Szoltdltat6 kiitelezetts6get vSllal, hogy a [.2. pontban meghatiirozott feladatot a helyi
kdzszolgSltatds jotszab6lyi ds szakmai kiivetelm6nyeinek megfelel6en folyamatosan 6s teljes
kijr(en elv6tzi.

1.2. A Szolg6ltat6 kizS16lag a jelen Meg6llapodds 2. sziimi melldkletdben r6szletezett
gyujt6ed6nyben elhelyezett hul lad6kot kOtetes elszdll i tani.

1.3. A ty6jt6ed6ny biztositirsa 6s cser6je valamint tisztiintart6sa az ingatlan tulajdonos {hasznii16)
k6telezettsege.

1.4. A hullad6k 6sszegy0jt6se, elszdllit6sa az etyes ingatlanok tekintetdben hetente egyszer a
p6nteki napokon tiirtdnik a jelen megallapodis 3. sz. mell6klet6t k6pz6 0rit6si rend szerint.
Amennyiben a gy(jt6s napja iinnepnap, a Szolgdltat6 kdteles az elszdllitest az ijnnepnapon
elvegezni.

1.5. Amennyiben a hullad6k dsszegyfijt6s6re az esed6kes napon m(szaki hiba miatt nem kerill
sor, d8y a Szolgiltat6 kdteles azt az akadery elhdritisdt kdvet6en halad6ktalanul, lehet6s6g
szerint a kdvetkezd napon a tulajdonosok (haszn6ldk) t6j6koztatiisa mellett elv6gezni. A
tdjdkoztatiis a Szolgiltat6 feladata.

1.6. A SzolgSltat6 k6teles a hullad6k dsszegyiijtds6t, sz6llitiis6l el6kezel6sdt 6s irtalmatlanit6s6t
Ugy elv6gezni, hoty a ktizteriileteken, a hulladdkt6ro16- 6s felrakd helyeken az iiritds so16n elsz6rt
hullad6k ne maradjon/ a Szolg6ltat6 az iiltala elsz6rt hullad6k osszetakaritiisii16l kdteles
gondoskodni. A SzolgSltat6 kdteles a gy(jt6eddnyeket a kiitrit6siik utirn a kiizteriiletre
visszahelyezni Ugy, hoSy az ne akaditlyozza a jdrm(, illetve a gyalogosforgalmat.

1.7. A Szolg6ltat6 a fo8yaszt6k szitm6ra Szolnokon iigyf6lszolgiilatot mfikddtet, gondoskodik a
fogyaszt6i tdjdkoztatdsAt6l6s a hozzA 6rkezett irdsos 6szrevdtelek kivizs8itliisiir6l, az esetleges
hibiik ktavit6s616l, a mulasztdsok p6tliisii16l. Ugyf6lszolgdlat cime:5000 Szolnok, Kossuth t6r 5.
6s 5000 Szolnok, J6zsefA. it 85. Ugyf6lszolgiilat telefonszima: 56/503-569

1.8. A S2erz6d6 Felek me8iillapodnak, hogy amennyiben a Szol8irltat6 teljesitdse eset6n k6r
keletkezil! a kdrt szenved6 fel6 teljes kitro kdrt6rit6ssel tartozik.

1.9. A Szerz6d6 Felek megdllapodnak, hogy a szolg6ltat6 jogosuit alv6llalkoz6, illetve teljesit6si
.4.6.1 ioAnwhaw;+al;ra



1.10. Amennyiben az Onkormanyzat ig6nyli a Szolgiltat6 lomtalanit6st v6tez az onkormenyzattal
kozitsen megillapitott id6pontban. A lomtalanitits konkrdt mfiszakitartalmi161 6s az elsz;imoliis
m6djd16l - annak elv6gz6s6t megel6z6en , a Szerz6d6 Felek kiiliin megillapodiist kiitnek.

2. Az onko.mrnyzat jotai 6s kdtelezettseger:

2.1. Az dnkorminyzat 2012.6vi CLXXXV. hullad6kr6l sz616 tdrv6ny 35.5-iban foglaltaknak
megfelel6en 0nkorminy2ati Rendeletet alkot.

2.2. Az onkormCnyzat Rendelet€nek megalkotisira, m6dosit6siira a jelen Megillapodes
id6tartama alatt, a Szerz6d6 Felek egyeztetds6t k6vet6en ker(ilsor.

2.3. Az onkorm6nyzat k6teles a Szolg6ltat6 r6sz6re a szolgdltatds folyamatos €s hat6kony
elliitiisiihoz szi-iks6ges valamennyi inform6ci6t biztositani.

2.4. A hulladdkgazddlkod5ssal kapcsolatos feladatok ell6t6s6t az Onkorm6nyzat jogosult
el len6rizni.

2.5. A SzolSSltat6 a hullad6k By(.jt6s6t modern, nagy teljesitm6nyd, kiirnyezetbarit zdrt
rendszer{ c6196pek (hulladdkgydjt6 j6rm0vek) 0zembe dllit6s6val v6gzi.

2.5. Az onkormenyzat a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. titrveny 37. I (5) 6s (6)
bekezd6se alapjdn a Metiillapodds aleirdsdt kdvet6 5 napon belill teljeskdr(en itadja a
Szolgeltat6 r6sz6re az el6z6 kdzszolgiiltat6t6l kapott nyilv6ntartdsokat. Az adatok frissitdse 6s
karbantartiisa vonatkoziisiiban a Szerz6d6 Felek egyilttm(kiidnek, az 0nkormiinyzat
t6rit6smentesen biztositja a SzolgSltat6 r6szdre a hullad6kr6l sz616 2012.6viCLXXXV. titrvdny
52. 5-a szerinti ad6k m6djdra tdrt€n6 behajtiishoz sz0ks6gesadatokat.

A SZOLGALTAT6 O1'AZASA

1. A hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgdltatiis dijiit az ingatlan hasznil6ia/tulaidonosa fizeti meg a
Szolgdltatdnak a Hat6rozatban r6szletezettek szerint. A Szolgiltat6 negyed6vente szdmlSt Sllit ki
az ingatlantulajdonosok/haszniil6k fel6. A dijbeszed6s kdszp6nz dtutalisi megblzrssal (sdrga
csekk), vagy csoportos beszed dssel tijrtdn het.

A MEGALLAPoDAS IDoTARTAMA, MEGszgN6sE, MEGSZUNTETESE

1. A Hatdrozatban r6szletezettek sze.int.

vt.
VEGYES RENDELKEZESEK

L. A Szeiz6d6 Felek kdtelezetts€get vitllalnak arra, hogy amennyiben a hullad6kgazdSlkod6ssal
kapcsolatosan Uj jogszab6ly, vagy jogszabiily m6dosites l6p hatiilyba, a jelen Megillapod6st -

amennyiben az sziiks6ges- annak megfelel6en m6dositjiik.
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2. A Megillapod6s teljesitdse sorrn a Szerz6d6 Felek az iriisbelis6get kdtik ki. Erre tekintettel a
megdllapodiisolf 6rtesit6sel! nyilatko2atok, kiegdszit6sek, m6dositiisok csak annyiban
hat6lyosak, amennyiben azokat a Szerz6d6 Felek iresban teszik meg. fr6sbeli alaknak az ajiinlott
t6rtivev6nyes lev6l mindsiil.

3. A jelen Meg6llapodiis tanalma vonatkoziisiiban a Szerz6d6 Felek nev6ben nyilatkozattetelre az
al6bbi szem6lyek jogosultak:

3.1. Kdrdstet6tlen Kozsdg Onkormdnyzata nev6ben:
Neve: Piisztor lmre polgiirmestet
Postacime: 2745 K6rdstet6tlen, Kocs6ri it 4.
Telefon, fax: 05-53/368-005
E-ma il: postm a ster@ polgh ivkorostetetle n.t-o n line. hL

3.2. a SzolgSltat6 nevdben:
Neve: Papp taszl6 6s Lits Liszld
Postacime: 5000 Szolnok, J6szefA. it 85.
Telefon, fax 56/517-45O,56/343-L98
Email:  t i tkarsag.szolnok@nhsz.hu

4. A jelen Megdllapodds v6trehajt6sa vonatkoz6sdban a Szerz6d6 Felek nev6ben nyilatkozatt€telre
az a l5 bbi szem6lyek jogosu lta k:

3.1. K6r6stet6tlen Kdzs6g Onkormdnyzata neveben:
Neve: Piisztor lmre
Postacime: 2745 Kdrdstetdtlen, Kocsdri it 4.
Telefon, fax: 53/368-005
E- ma il: postmaster@ polgh ivkorostetetle n.t-o n line. hr

3.2. a Szolg6ltat6 nev6ben:
Neve: Lengyel lmre hullad6kszdllitdsi ilzletdgveze6

vagy Mdtyds Attila szdllitdsvezet6
Postacime: 5000 Szolno k, l6szef A. Ut 85.
Telefon, fax 56/517427,56/343-19a
It4obil: 20/433-28-35,20/326-7504
Email:  lengyel. imre@nhsz.hu, matyas.att i la@nhsz.hL

5. A Szea6d6 Felek a kdzdtt0k felmeriil6 vitds k6rddseket els6sorban eryeztetessel pr6b6lj6k
elddnteni. Az egyeztet6 tergyalisok eredm€nytelens6Se esetdn, a jelen Megdllapoditssal
6sszefiigg6 jogvitiiik eset6re a Szerzddd Felek al6vetik magukat a Szolnoki Tiirvdnysz6k vagy a
Szolno ki J5 16sbir6siig kiz6 16lagos illet6kess6g6 ne k.

6. Jelen Meg6llapod6sban nem szabiilyozott k6rd6sekben a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi CUXXV.
tdrveny ds a hullad6kgazdSlkoddsra vonatkoz6 egydb jogszabilyok az ir6nyad6ak.

7. ,A jelen MegSllapod6s elv6laszthatatlan 16sz€t kdpez6 mell6kletek:

1. szitmU melleklet: Pest Megyei Katasztr6fav6deli lgaztat6sirg
36300/59-29/2075 6lt. sziimi hatiirozata



2. sz6m! melldklet:

3. szdmi mell6klet:
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Szabviinyos gy'ijt6edenyzetek 6s az azokban elhelyezhet6,
illetve el nem helyezhet6 hullad6kok felsorollsa, €s
mennyis6ge
Kdriistet6tlen Katzsdg hullad6kgy(jt6inek ilrit6sj rendje

s azt, mint akaratukkalA Szerz6dd Felek a fenti Megdllapodiist elolvast6l! kiiztisen
mindenben egyez6t 4 egyez6 p€lddnyban j6v6haty6lag aldirtdk.

szolnok, 2015, januir3.9 -

r[
6nkormin'iiit /
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5000 Szolnok, JozsefAtlla u 85-o-

Szolgiltat6
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2. sz. mellEklet

Szabvdnyos gyfit6eddnyzetben elhelyezhet6, illetve el
nem helyezhet6 hullad€kokfelsorolisa

A szabvinyos gy(it6 edEnyzetek €s az azokban elhelyezhet6 hullad6k mennyisdge:

MSZ EN 840-l szabvdny szerinti 110/120 literes kukaeddnyben 30 kg

MSZ EN 840-1 szabviiny szerinti 240 literes kukaed6nyben 45 kg

MSZ EN 840-3/-4l-5 szabviiny szerinti 1100 literes kontdnerben 300 kB

A hullad6kgyriit6 ed6nyzetben nem helyezhet6 el:

Veszdlyes hullad6k, dllati tetem, r.Jetya, jee, h6, siit dplt6si t6rmel6l! sitt, teft6z6 vagy

robbaniisvesz6lyes anyag, t0zvesz6lyes hullad6b olyan hullad6k, amely vesz6lyezteti a

hulladdksz6llitassal foglalkoz6 dolgoz6k testi6ps6gdt, vary begy(jt6se so16n a gy(jt6ed6nyben, illetve

a gepkocsi m(szaki berendez€seiben rongiil6ddst id6zhet el6, amely az 6rtalmatlanit6sa so#n

vesz€lyezteti a kdrnvezetet.
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3. sz. melleklet

K6rdstet6tlen hullad6kgy(jt6inek itrit6si rendje

Minden p6nteken a telepi_i l6sen talSlhat6 i isszes ingatlan.


