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kepviseli:
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m6s16sz16l

2745 K6ritstetdtlen, Kocsdri it 4.
Pisztor lmre polgiirmester,

tovdbbiakban: Onkorminyzat),

a NHSZ Szolnok Kiizszolg6ltat6
sz6khely:
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Nonprofit (ft.
5000 Szolnolr l6zsefAttila it 85.
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mint szolgSltat6, (a toviibbiakban: Szolg6ltat6),

egyiittes emlit6siik eset6n Szerz6d6 Felek ktizdtt az alulirott helyen 6s id6ben az al6bbi feltdtelekkel:

2.

1 .

1 .

BEVEZET6 R;NDEtKEzEsEK

A Pest Megyei Katasztr6fav6delmi l8azgat6siig a 292/2073. {V|1.26.) Korm. rendelet (a
toviibbiakban: Korm6ny rendelet) alapjen a 36300/59-29/2015. dlt. szdmu hatirozat6val (a
tovibbiakban: Hatiirozat) a Szolgii ltat6t je lijlte kia K6rajstetdtlen kttzs€g terillet6n va16 ideiglenes
hulladEk8azdiilkodiisi ktizszolgdltatis ellSt6sdra, mely vonatkozirs;ban a Szerz6d6 Felek 2015.
janu;irban a jotszabiilyok szeirnti megdllapodilst (a toviibbiakban: Meg6llapodds) kiitittt6k.

A Pest Megyei Katasztrdfav6delmi lgazgat6siig a Hatiirozatban foglalt id6tartamot a 36300/59-
52/2015.61t. szitmi hatdrozattal (tov6bbiakban: m6dositott Hatdrozat) az abban foglaltaknak
megfelel6en meghosszabbitotta. A m6dositott Hatiirozat a jelen meg6llapod6s 1. sz. mel16klet6t
kEpezi.

.
A MEGATIAPoDAS TARGYA

Az l. pontban reszletezetteknek megfelel6en a Szerz6d6 Felek a Megitllapodiis V.1. pontjiit az
jelen Meg6llapodds M6dosit6sban rdszletezetteknek megflele6en m6dositjdk, illetve et€szitik ki.

t .
A MEGALLAPODAS TARTALMA

1. A Megiillapdiis az aliibbiaknak megfelel6en m6dosul, illetve egesziiil ki.

lll. 1.7. A Szolg6ltat'i a fogyaszt6k sziimiira Szolnokon iigyfdlszolgilatot, Abonyban az abonyi
huliaddkudvarban inform6ci6s pontot mdkddtet, gondoskodik a fogyaszt6itij6koztat6s616l6s a
hozzii 6rkezett iresos 6szrev6telek kivizsgillirsir16l, az esetleges hibiik kijavitdsd16l, a mulasztdsok
pdtldsd16l. Ugyf6lszolgiilat cime: 5OOO Szolnok, Kossuth t6r 5. 6s 5OOO Szolnol! J6zsef A. rit 85.
Ugyf6lszolg6lat telefonszdma: 56/503-559.
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111.1.10. A Szo196ltat6 a telepiil6sen h6zhoz men6 szelektiv hulladekgy(jt6si rendszert ilzemeltet,
melynek keret6ben az egyes ingatlanok vonatkozdsiban havi egy alkalommal ker(ilnek a siirga
fedelt szelektiv hullad6kgy(jt6 eddnyek ilritdsre 6s a Szolnok V6rosi Viilogat6csarnokba
sz5llitiisra. A szelektiv hulladdkgy(jt6 ed6nyek ijrit6si rendj6t az 2. sz. melldklet tartalmazza.

V.1. A m6dositott Hat6rozatban, illetve annak esetleges tovdbbi m6dositlsaiban,
kieg6szit6seiben, hosszabbit;saiban 16szletezettek szerint.

VEGYES RENDETKEZESEK

A Szerz6d6 Felek kattelezetts6get viillalnak arra, hogy amennyiben a hulladdkgazd6lkoddssal
kapcsolatosan dj jo$zab6ly, vagy jogszabSly m6dositis 16p hatiilyba, a jelen Megiillapodiist -

amennyjben az sziiksdges - annak megfelel6en m6dositj6k. A Megillapodis jelen okiratban nem
6rintett r6szei vdltozatlan formSban hatirlyban maradnak.

A Met6llapodds teljesit6se sorrn a Szerz6d6 Felek az iriisbelisdget ktitik ki. Erre tekintettel a
megirllapodisok, 6rtesit6sel! nyilatkozatok, kiegdszit6sek, m6dositiisok csak annyiban
hatdlyosak, amennyiben azokat a Szerz6d6 Felek iriisban teszik meg. frdsbeli aiaknak az ajdnlott
t6rtivev6nyes lev6l min6siil.

A jelen Meg6llapodds tartalma vonatkoziisiiban a Szerz6d6 Felek nevdben nyilatkozattetelre az
ali ibbi szemdlyek jogosultak:

3.1. K6.tistetdtlen Kdzs6g 0nkorm6nyzata nevdben:

2 .

3 .

4.

Postacime:
Telefon, fax:
E-mail:

3.2. a Szolg6ltat6 nevdben:
Neve:
Postacime:
Telefon, fax:
Email:

A jelen Megiillapodiis vdgrehajtisa
az aliibbi szem6lyek jogosultak:

Pdsztor lmre polg6rmester,
2745 K6riistet6tlen, Kocsdri it 4.
s3l368-00s
postmaster@poghivkorostetlen.t-online.hu

Papp t6szld ds L:ts Liszl6
5000 Szolnok, JdszefA. dt 85.
s6/s17-4s', s6/343-19A
titkarsag.szolnok@nhsz.hu

vonatkoz6sdban a Szerz6d6 Felek nev6ben nyilatkozatt6telre

3.1. K6rdstet6tlen Kiizsag Onkorm5nyzata nevdben:
Neve:
Postacime:
Telefon, fax:
E-mail:

P6sztor lmre
2745 K6rdstetdtlen, Kocsdri 0t 4
s3/358-005
postmaster@poghivkorostetlen.t-online.hu
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3.2. a SzolgSltat6 nevdben:

5. A Szen6d6 Felek a kdzttttijk felmer0l6 vitds k6rd6seket els6sorban egyeztetdssel prdbdljik
eldiinteni. Az egyeztet6 tdrgyalSsok eredm6nytelensdge eset6n, a jelen Megdllapoddssal
6sszefijgg6 jogvitiik esetdre a Szerz6d6 Felek alevetik magukat a Szolnoki Ttirv6nysz6k vagy a
szo In o ki Jd risbir6sdg kizd 16lagos illet6kess6g6ne k.

6. Jelen Megdllapodisban nem szabiilyozott kerddsekben a hLtlladdkr6l sz6l6 2012.6vi CUXXV.
t6rvdny €s a hullad6kgazdilkoddsra vonatkoz6 egydb jogszabiilyok az irdnyad6ak.

7. A.ielen Meg6llapod6s elviilaszthatatlan rdsz6t k6pez6 mell6kletek:

1. sz6m! mel16klet: Pest Megyei Katasztr6f av6deli lgazgat6sdg
36300/59-52/2015.e[. szdmd hatdro

Postacime:
Telefon, fax:
Mobil:
Email:

t'o'no*''ott o*"t* 

-u*id),-,",,[/ftp/

Lengyel lmre hullad6ksz6llitdsi iizletdgveze6
vagy Miityiis Attila sziillitisvezet6
5000 Szolnok, J6szefA. Ut 85.
56/517427 , s6/343-r98
20/ 433-28-35, 20 / 326-7 5O4
lengyel. imre@nhsz.hu, matyas.att i la@nhsz.hu

S:ol^oh

A Szerz6d6 Felek a fenti Meg6llapodist elolvastik, kdzdsen 6rte
mindenben eByez6t 4 etyez6 pdldinyban j6vjhagy6lag a16irt6k.

mint akaratukkal

cD-

Szolgiltat6
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