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megillet6jogokat6sterhel6kdtelezettsdgeket.
II. Altal6nos retrdelkezdsek
2.1.)A kiizszolgittat{ssatelhtatrd6 kiizfetadatterjedelme
2,1.1,-4 kdzszolgAltataskiterjed Kdrdstetdtlenkiizsdg
kijzigazgatdsi
kdzmiivel dsszegyrijrdtthadar&isi szennyviznekfOi""red""?or.ig tedileGn keletkezd,nem
Oirio'._avru,rnut u
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2,1.2. Ki5zsz$lgiltatonaka nem kdzmiivel dsszegyiijtijtt hit2i.artfLsi
sz€nnyvizbegyiijtdsdvel
kapcsolatbar.
a szerz6dds1.1. pontjdbanmeghatArozott
tevdkenysege
Kdrdstetdtlen
kijzsdg
kdzigazgatisitedilet6n, a kdzcsatom6rare nem kdtdtt ingatlanonkeletkezett,vagy a helyben
va16 engeddlyezett mddon tdrtdn6 tisztitiis utin befogad6ba nem vezetett ds az
ingatlantulajdonosdltal itsszeglijtdtt 6s a Ktizszolg6ltat6rak Atadott hdzlartrsi szennyviz
begy{jtdsdre,elsaillitds6rads tutalmatlanitisriraterjedki, az Or-benfoglaltak szennt.
2.1.3. KdzszoIg'Itat6 a 2.1.1. pontbanmeghatArozott
nem kijun{ivel ijsszeglijtiitt hdztafiisi
szen[W\zzel tapcsolatos tevekenys6g6t K6ritstetdtlen k'zseg kdzlgazgattsi tedilet€n
kizrrdlagosjelleggellAtjael.
2.1,4. Kdzszolg|ltat6 a nen kdzmiivel iJsszegyiijtittt hlutartlsi szenty-tiz begyiijtdsdre
K6rdstetdtlenkiizsdgkdzigazgatasiteriilet€nkdtelez6kiizszolgaltatdsellatri;rim2014.oktdber
0l. napj^t6l2023.december
31. napjaigjogosult6skdteles.
2,1.5.Az OnkormaLnlzat
Kdrdstetdtlen
kdzsdgkdzigazgatfsibelteriiletdna szetzldls2.1.1.
pontjabar meghatdrozott nem kdzmiivel dsszeg/ijtiitt hiatartlsi szennyiz begyiijtdsdre
1riryul6 tev6kenys6g gyakorlesat e kiizszolgAltatesiszez6dds fenn6ll6s6nakideje alatt
harmadikszem6lyekr6sz6renem enged6lyezi.
2.1.6.A DAKOV Kft., mint Kijzszolgdltat6
a szerzhdes
2.1.1.pontjebarmegh.rArozott
nem
kitzrnfivel ijsszegyiijtoft. hazlu.tlsi szemlvizrek e szerz6ddsbenmeghatdrczottlblt€telek
sze nti begyiijtdsdreArtalmatlanitasi
hel).retijndnd szdllitdsdravonatkoz6kcizszole6ltat6s
elldlisdrelvdllalja.
III. A Kdzszolgiltat6 kiitelezetts6gei
3.1.)Hat6s6gienged€ly
3.1.1. A Kdzszolgdltat6naka katzszolg6ltauis
megkezddsdnek
id6pontjabanren,lelkezniekell
a, nem kiizniivel dsszegyiijtaitt haztafi6si szet]Iirryiz kdaniip6tl6 miitArgyb6l ttjrtdn6
elt6volit6s6hoa elszallitisahoz, afiahatlanit6 helyen t6rtdn6 elhelyezdsjhez sziiksdges
Av6nyeskdmyezetv6delmihat6s6gienged6llyel6s a Kdzep-Tisza-vid6kiKdnyezetv6delmi,
Termdszetvddelmids Viziigyi Feliigyel6sdgt6lbeszetzett,a tev6kenys6gvdgzeserevonatkozd
nllventartAsbav6teliigazol6ssa1.
3.2.)A Kdzszolg6ltatisellitisa
3.2,1, A Kijzszolgitltat6 K6riistetetlen kijzseg kijzjgazgatasi teriileten € szez6d6sben
meghatiirozott nem kdzmiivel dsszegyiijtdtt hdztartrisi szennJviz beg],ujt6s6reirenyul6
l:vekelryiCet, illetve az erle ir6n1ul6 az d ntettek rdszdrek6telez6e; igdnybeveeni6 _
kiizszolgAltatAst
a kdzszolgaltatdsid6tartamaalatt folyamatosan€steljes kdriien ldtja el.
3.2.2. Kdzszolgiitzt6 a nem kdzmiivel dsszegyiijttitt hl?jlaxtasiszennyyiz begyiijtdsdree
szerzdddsben
meghatiirozotlkdzszolgAltatista kdzszolgaltatiisigdnybe vdteldrek<iGlezettek
rdsz6refgyteljesiti, hogy a k6zniip6tl6 l6tesitmdnybenldv6 hdztaxtasiszenn),\.izkiiiritds€t az
ingatlantulajdonosbejelentds€t6lszamitott legfeljebb egy h6ten beliil elv6gzi. A h6ztafi6si
szenn)"viz futalmatlanitiisra tdrten6 atad6si helye: az ingatlanhoz tartoz6 kdzmiip6tl6
l6tesitmeny
helye.
3.3.)A Kozszolgdltat6s
techtrikai6sszemdtyifeltdtelei
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3.3.1. Kdzszoigaltat6 az Or_ben
yptu9^I

nem

kdzrniivel dsszegyiijtdtt hiztartAsi
szemyvlzbeg{jtes€re 6s szrillitdsdia_
ktizszo[aiaas-?11?rt"teu"n
tti"reg
^iranlulO
kiizlgaz9atii
tedilet6n
a 16r2002.
(ry..ro.)
r"r,a *"a"r"i ?. i_au^'6's")
uonu*or6
tov.ibbi6gazatijogszabrflvokban
r"grdt r"rt"r.i"h"a."giaJl6 ;l;.drrkdzzer
"oe k.teres
3'3'2' A Kdzszolg6ltatdatal hasznartsz'it6jfumiinek
alapfelszereltsdgiikben
atkairnasalcrak
kell lemie az

ingattantulaidono;9.{
ki,zmrip6tl6
.. lzennwiz #;il;'-;illila,
l6tesilmdnyeinek
a_kiiiniesdre.
A wa'ir6j6rmri
3Onerer
hosszu sziv6cs6vel kell rendelkeznie,es
"t"pi.f"r.r"iJg"lt"i-ligalaUt
alkalmasnak
kel teniie

szennlviz kiirit6s6re (szippantrsdra)

5 mJtir rnetys6gb6la

3-3.3. Kdzszolgdltat6nakvalamennyig€pjfumiiv6t

fel kell szeretde a helyszini elsz6mol6sra
atkatmas
titetesitett,szanazas
alipii iiep"re^ii"rliii,-"ri"iJ
tr*.r,0 .ra-a.ui"
3.3,4. Kdzszolgdltat6nakrendelkezniekell
olyan felszereldsekkel€s eszkdziikkel,arnelyeka
kdzszolg6ltateskeretdben elliitni szlndlkozltt
,""6k"rd;-;;firfi;li.ao
keletkez6kdmyezerikdrok azonnalibeavatkozastigenyb'ehzift;;;ozirrtreg"r"t "s"tr"ge."o
3,3,5, Kdzszolg|ltat6nak rendelkeznie kell,
a k'zszolgiltatlis ell6t6srihoz sziikseges
rnformatikai h6tt6rel, tovabb6 rendelkeznie
tett a nytvfitartil,
lni#a"io.,
uulunrint
a{1$yete1. e; adatszolsiiltatiisi rendsze, ldrreh;zdsd;;;
;-fi##';iikddtet6s*r.z
sziiks€gesfeltdtelekkel.A KdzszolgalratoI ,ireles
a koJgdltaJ.,rlf;"ri
er,r", dsszeniBg6
adatszolgiiltat6st
rendszeresen
teljesiteniesn.ilv6nrart,jsirenisze.t _,t"it"ir,.
3.3,6, Kdzszolgirltat6 kdteles biztositani folyamatos
rendelkez€sre allAssal az Or-ben
meghatixozottak szerinr kdzszolg'ltat6s telje;it6s6he;
; ;;ukG;
Jralrr,i, uuru_io, u
Kdzszolg6ltat6ra,mint gazdrllkodi s:
vonatkoz6 egy1b jogszabiry feltdteleknek
megfelel6k€pzettsdgti
"tuk"^b"r.k"t,tfftetre
Jegal6bb ktimyezetvddelmi #tir,iury., felsdfolai vdgzettsdgr.i fblel6s ds a
kdzszolgiltaldsi
mrivelerekLcizverleniij
iranyi,a
- a s,/ennwiziirilesl
""r.i0,,
vdgz6dsa szilllirdjdrmri;etvezet6
szemdl!,1.
-
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aszorsdrratesr
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szem€lyt.

3,4.)Sziiks6ges
fejteszt6sek,
karbantartasok
3.4,1. Kdzs?rlgiltat6 a kdzszoledltatas.
folyamatos6s a b6vithet6 fenntaxtasdhoz
sziiksdges
javitesokat6skaxbantart6sokat
k6teleselvdgezni.
3.4.2. Kdzszolg6ltatda kdzszols6ltards..ellirdsdhoz
mindenkora nepegdszs€giigl6s a
kdmyezetuddelmifelt€teleknek iesfe
haszna), azok aliagat megfelelden
karbantadja,6sa sziikreg",.;auita.ot-utJi,1!s;i:*6"iit"t
3.4.3.,
.Kiizszolliltat6 a kdzszolg6ltatAsnaka jogszab6lyokbanfoglalt feltdtetek szerinti
elldtdsahoz

sziikseses
fejreszreser"r,
""auua"'"riigt;#;;;ril:#il
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igdnyekkieldgitdsdhez
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drralmadanitdsi c6tri ydgleges

3.5.1, Kdzszolg6ltatd a k'zszolg ha$s

.elldtdsamk keretdben begyujtdtt ds elszillitott
hSztarrasi
szennlvizetaz &. 7gl.1r'1uer<e,aesJue"
n;;i;il"f;;#;iiters),ra
ki,teres
3.5.2. Kdzszolg6ltatd k<iteles betartani a szennj,aizet
befogadd miitri{gy iizemeltet6sdre
vonatkoz6et6iriisokat,ktlldniisenannaktizemetdsi
;0.je.e 1ll";,"'
ds
biztonsrigiel6llisoka vonatkoz6an.
"'riiegeszsdgiigyi
3.5,3. Kdzszolgaltat6 a kdzcsatomdval el.
rem ldthat6 irgatlanokdl
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3.6.)A Kitzszotgaltat6
t6j6koztat6sikirtelezettsege
KiizszolgiLltat6az dltala alkalmazott kdzszolgaltalAsi
di mdrtdk6r6l, a kijzszolglltat^
Tljesitd:6r61 ds tapasztatatair6l,valamint .a v-g.. Un. S f ij l"t"ra,jr" -""nt fszletes
<tilts6gelsz6mol6s
_

elk6szit6s6vele szerz6ae,
,a?turt",naru"i..A,gr"i"*?"i" u*aon.r*f
2014.novembei30-ig idsbanbeszdmol.
"rro K6ry.1sel6_
Kor.jsrerdtl",torrlg"'OJ"rrri, yzata
testiilet.rek, valamint
a kiizszotg'ltat6si dij kdr€tkez6

id6;"il" ;;;;;;zati
rendetetben
tdrtdn6
meghatdrozes
rcz avEt.-44/D.
Sfzj t"t"rji." ,#"'iir*"it
ra1'f,t,r.e."rr.
3.7,)A KdzszolgSltat6
adatszolgeltatisikiitelrzetts6ge
3,7.7. Kdzszolg'ltat6 a kdzszols6ltatds.
ela,tsdt szabiilyozoVgt. 44/E. g_a szerinti a
kdzsz:olgeltatdsidijhitral6kos inlatlantulajdonosoka
vonatkozd adatszolgaltat6stkdteles
teljesitenia Cesl6di

K6zds Oniorrn6nyzeri
nir^ri t.ii)it"- rili,
f.ozszotg6ltat6
miik6des6re
drvdnyes
szrimviteti
jos.^bdlyb; ;i6'i;;;r.,rii-ti.tf,rt?ot"r", ,,"r"tni.a
dsegydb
3,7.2. Kdzszolg'ltat6 az |ltala a 3.7.1.
irontban meghaterozott adatn)4tventartristaz
irformiLci6sdnrendetkezdsi
jogrdl ds az infirm6ci6s
evi cxrt.
(Itv. ) 6s a vegreliajinsirendeiet€benf"efa,* ";;;;;;;;;;
ji€"rU*
";;"toll.
ulk"hn?r;6rui
vluamnt
az izletj
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."na"ffl"rer"t U"t.ta"ai,J'i*jl.
"rn"^i.
3.8,)A Kiizszolgdltat6stig6nybevevdingaflantulajdonosok
t 6j6kozt^tilsa
3.8.1. K6zszolg6ltat6 a nem kdzmiivel. dssz€glijtdtt
hiataftllsi sz,Dnvviz begyiijtdsdrc
irdnpld kdzszolgdttardsr
ieenvbe
kdl.lJlng;ii_ilu" jon"r*i, .,rrr.*enl irdsban,
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vagy felhivfs kdzzeletelevelt;iekozr,
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3.8.2. Kdzszolgdltat6 kdteles a kdTszolg6ltatrs
ig6nybev6tel6velkapcsolatos,az
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,jekoztatas'ra alkatmasli61 ."gior'"ifii",J,',"f
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6stelefonos
"f#s
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IV. Az dnkorminyzat kaitelezetts6gei
4,1.1. Az Onkormdnyzata nem kdTmrivel
i:s:zegyttjtm haj'Iafiitsiszenn],vizbegyiijtdsdre
elszdliirdstua
ds
vonalkozokdzszotgdJraras,
js f"iy"d;;ffir:.,r
trarelon"y
jjetueaz egyedi
Kozuzerruszen6dds megkdtdsedra

lyJltJ!""ffi,_,.,:",,1i:
;x;,ffi"11:$i;"?-:TT,T:;5i:L'.":.1.f
f"1,il*:3ffiU:::kdtelessdee

a telepiil6sen
miikddtetett
kiil6nbdz6
kozszolsdltat,sok

f#"'t1,."r*:il##il,l;11*:*"

a Ktizsz,tcilttato
2t3 poriszeri,tikizrx6rasos

4.2.) A trem kozmiivel itsszegliijtdtt
hriztartdsi szenn)ryizbefogaddhely6nek
kiieri 6se
4.2.1.Abefogad,6
helyeta viziigl hatdsegjeldliki.
4.2.2.Az Onkoir.llimtzata reodeletber
hatarozzameg_ tdbbekkd zijtt_ akLzszolgAltatisi
diJ
megfizeresdnek
szablJyaitesa kdzszolgdlta,a,
O:;an"[f
"g""g*;;;;*:k6,
V. A Katzszolgiltat{s finalsziroz6sa 6s
kirzszolgaltat{si dij
5.1.)A KitzszolgdttatAs
finanszirozasinakelyei
5.1.1, A Kdzszolgdltatoa nem kdzndvel
dsszegyiijtdtthLzt-aftasiszer]r'l1izbegyiijtdsdre
szairr{asafa
6s
ir,nyrtd tciTszoledtrarrsr
az onko;dn;a, ;1,";;;;#;i;.,Jssar
aninyosan
megdllapnou
krizszotedttarasidii
berdreJekbot
fedezl.
A ru-r.^,raffiifir:iJeglenhresdre
kdzszolgdltatoes az ingatlantulaidon
a

kdzvo,
i *it,.l'idlJ"rJiiifi ]gfTll,#ffi nm:,"1** i:: ;
;d1ards
:-:rfl

lakossigi erederiinem kdzmiiiel ti.rr"g1.,ij,tin
l**ii-s**rt"rr"Lamatlaotrisdt
vagyarorszdg
kc;lLsegverdse
kdzpontositon
ldn;gardsbdt
rdrnoga!h;ii''fi io,r.gl.
1:!!:^!^o::ryt::.n^:U^a

kdzszolg6ttat6s,
megvat6sititslhoz
6s e szerz6ddsben
meghatiirozott

;:TJ#fl.%ff
:il:.*r#f
f ffi,:,#;fl:,:riilJtrnt*1";::il#f
Ff;
:HtH
f,rl,
'l'

i

ys

fenntartrisritds fejlesztdsdtKdzszolgdltat6a kdzszolgaltarisidijbev6teleib6lfedezi.
5.1,3.Az Onkomanyzata Kdzszolgaltatdnak
a kdzszolgiltatas
e et6sa6rt
penzbelid{jatnem
lrzet.rlletvemAsellenszolgellaldsl
nemnyujl.
,_{ K.dgszolealtat6s dljat a VgI. 441D. g-6ban foglalt kdvetkez6 alapelvek
:1.4:
figyelembevdreidvel
kell megdllapirani.
a) A fizetend6 dijnak az osszegyiijtittth|ztar:tasrszennj.vizmennfsdgdvel ariinyosnak
. ...
kell lennie.
b) A dij megAllapitisrin6l figyelemmel kell lenai a keletkezetth ztattfusiszerllt\\iz
meturyis6g€rc,a klzsznlgAfta6 hatdkonymiikiid6sdhezsziiksdgesfolyamatosrriforditrisoka
(ezen_
beliil a begyiijtds kdltsdgeire,a k'zszolglltatiLs fejleszthet6fermtart sAhozsztiksdges
a. kdzszotgdtrardsmegkezdds€t megeli5i6en felmeriild ds kOzszotgdlta:tis
$l:jq:ka
ellatasaho,/
sziiksdges
beruhdzisokkdlts6geire).
5.1.5.a) A Kdzszolgrlltatasi
alapdijdsszege
2014.6vbennett6
az) 100.- Ft/szin iaott vizk6bm6tertemeszetesszem6ly6s nem tem6szetesszem6ly
ingatlantulajdonosigdnybevev6esetar,
b) Az iirit6si dij tafidmazza az |rtatr[atlanitaskdlts6g6tis, dsszegepedig 2014. 6vben
netto
ba) 1.034.-FVm3temeszetesszemely6s nerntem6szetesszemelyingatlantulajdonos
igdnybevev6eset6n.
c) A jelen pontban rdgzitetr alapdij 6s iiritesi dij hatarozatlanid6tarramig,de legalibb
^^. .
2014.december
31.napj6igerveny€s.
d) az aa) es ba) alpontokbanriigzitett dijtdtelekben6rv6nyesit€sreker t a szippantott
szennJrvizre vonatkoz6 rezsicsdkkenldsr6l, valamint egyes tdrvdnyeknek a tovdbbi
rezsicsdkk€ntessel
dsszeffigg6m6dositas6r6lsz6l6 2013.,"ivi CXIV. tOrvdnybenel6irt, a
szolgAltatasiegys6grejut6 dsszeg 2013. januiir 31_6n alkalrnazottdijtetel t0 %-os
csdkkentdse;
e) A Kdzszolgdtat6 kiiteles az ingatlantulajdonos rlszdre, a nem kt zniivel
dss_zegyiijttttt
hdztandsi szermyvizbegyiijt6sdtkitvet6enhalad6Ltalanula helyszinenszalnlet
kralhtanr.melynek alapjan az ingatlanlulajdonos.
a szdmla kdzhezvdleJdvel
egyideitileg
kdtelesa dijal megfizetni.
5,1.-6.Az O-ffgrmanyzat a kdzszolgeltatas6rtfizetend6ellenszolgriltatdstkdtt6nyez6sdijkent,
a.VFI aam $-liban meghat6rozottszabalyokszerint, a Kdzsiolgdltat6 6ltal elkeszitett_
r€szleteskdlts6gelemzdstis taltalmu6 - javaslat alapjAn,az )r-ben egy 6ves dijfizet6si
id6s"akraalfapitja meg. AK6zszolg6ltat6 akdzszolg6ldes dijet m eghatirr;6 imkotrrli'|ryzati
rendeletelfogad6s6t(m6dositas6t)megel6z6en,oktdber31'. napj-riiga Vgt. 44m. (7)
6
bekezdeseszerinti kdltsegelemz6sealapjini a 44/D. g (f)-(6) beklzdrlsbin foglaltaknak
megfelel6dijkalkui6ci6tk6szit.
nem kcizrnr.iveldsszegyiijtiitt hdrartdsi szennyviz kezeldsdre ir6nyul6
l:l.t ,1,
kcizszolgaltatiisdrr
az ingatlantulajdorost
terhel6dijh6hal6k,az ene megallapitottkesedelrni
kamat,.valamint a behajt6s egy6b kttltsegeiaiOt -OAj,i.u behajtird6' koztartozdsnak
min6siilnek.
5.1.8.A Kdzszolg6ltat6
a kdnlveibenkimutatottdijh6tral6kbeszed6s6re
a Vgt.
- 44lE. S_eban
meghatArozott
szabAlyokszerint int6zkedik.
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VI. Teljesit6siseg6d,vag/ ktizrem{kird6
igenybev6tele
6.1.)Altaltuosfelhatalnazds

*""'tt k'zszolsaftafts
teliesitdsdre
kitzremiik.idiit,
rli;it,*t",1r?:llJ:i:,ff,nyo;;.
vasy
ki!dras..isa'
irdnrLdsa
dsarevdkenvsesenek
li:f:l'Y:esdd
a
kdaemrikddd'
vagvreljesiresi
reuelenysegeenierj-;s
"r;;:,!.j:ihfiilzotsattat6
f.ft:,Li:?''1*li;#:J

segdd

6.I.3. Kdzszotgdtlaro
garanrdtia.
uugy u retJesiEsi
,j":l^,:
fof"f*099_
szar<rnai
6sjogszaudrvotb-;n segdda

i,"glogur.u,on

;?1'frjff#ffii"",::#i1#ff:jf'

sem szolgdltariis
.inor"gi ,rin,;ll-it le:'^.{
.a
reierkezer

nemeredmdnyezisem
"gyeu
a szolg6haLds.

irervenem
azonkorrninr,;",';;;'lil"jjuX;.0"#:,"j:,_rl:[jfl.#:'n"rdsser.
WI. A szerz6d6s
m6dosit6sa
6smegsziin6se

7'1') A

il::ffi;;;

szerz6d6s m6dosit4sa:.a, k6zszorgl.rtatisi
szerz6ddsm6dositasiirakdzds
rogzitett

i:Jfit;3;.0""'o-

mesik
ti,.,"riai-tJ* '"'"*"26 feltdterekker

7,2.) a,k'zszolgiLltat|si szerz6d6s
megsziindse
7.2.7.A il,szrlga,ltatasi szerz6ddsmegsainik:
a) a Felekkjzas megegyezesdvel,

iddranam
lejdniivat,
ll I il._19j"i." :"ghardrozoft
nelkrili
r9g_Luod
megszibdsevet,
:i : ):1y":c"i"t9
haateljesites
megnemkezddddrt
mes
:;;#'"'ff;t#"?:ff.flrdsdvar7.2,2. A klzszai1iitatlsi szez6dds
a Felek,,egyez<i
akant6b61kdzds megegyezessel,
kdzszolg tat6 kivdtasztdsaur.ini
az fj
iddponttot, i ttizszolg"rl*'
fiiy"rn,r:,jl ellitris6r nem
veszelyeztet6mddol sziintethet6mes.
7.2.3.Kdzszolgdlrard
a kOzszotealta;
a leljesitdsmegkezddseig
elelthat'azr
l(oveloena szen6ddsrfelmond]iartu1-'^"t#utb?'
na a k6zszolgdJtaksi
szerz6dds
ldtreiiindt
kdver6en
megattotoulogszatai; ;;;;;#i;
'artalmi elemeit rigv vrilioztathatjameg,
nogv az a Kdzszolgdttar6nak^-"0"2i,:;:::!':
szez6ddsszeniteljesitesekdrdbetarto;
rerveges€siogosdrd"u"t,;"t"n o.
-#il*"ltatas
7.2.4. Kdzszolgirltato a szerzdddsta
Vgt. a!/9. S (4) bekezddsdbenfoglaltak
szerint a
kdzszolgeltatdsmegkezddsdtkdverd(
ponlban'
meghalerozo'-tt
kortil-'ndnlek
bekovetkeTesdn
tul akkor mondhaliatt^!^'"?'':

'.gr,u,,i,o.;il
ri'","";,..,:F::
:.,,9d*1..1
6sezieta ft'1:ffr,"?S:,TffKi.i,.f:,..J,"1ff
Kazszotiitr'J."il;';;; d: akad.iiyozza
ft,-#rflm;::;ajd6sszegdg
a
7.2.5. Az dnkormdnyzat a kijzszojgilftatiisi
szerz6ddsta Vgt. 44/G. g (3) oet<ezddsben

' ' l

to

,rP''

foglaltak szerint felmondhatj4 ha a Ktizszolg6ltat6a feladatai elatesa soiin a kdmyezet
v6delmere6s a vlzgazd{lkodAsravonatkoz6jogszab6lyok, vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi
hatirozat el6ir6sait stlyosan megsdrti, 6s ennek tdny€t a bir6s6g, vagy hat6s6gjogeriisen
meg6llapltja.Az Onkorm6nlzat a Kdzszolg6ltat6naka kiizszolg6lta€siszerz6desben
rtigzitett
kdtelezettsegeisulyos es felr6hat6megs6d6seeset6nszint6nfelrnondhatjaakizszolg'ltatlsr
szez6ddst(srilyosszerz6d6sszeg6s).
7.2.6.Srilyoskdtelezetts6gszeg6snek
min6siil a Feleknekmindenolyan felr6hat6magatartdsa,
arnely a szerzdddsben,illetve a szerz6ddsbenjelzett jogszabrilyok 6ltal meghat6rozott
kiitelezettsegeineka megs6fi6seteredmenyezlttgy,hogy ez a misik f6l szlmara silyos anyagi
jdr.
6serkdlcsi 6rdekserelernmel
7.2.7,A felmondiisminden esetbenftesban6rvenyes.
7.2.8.a felmond.isiidci 2 h6r-?'p(V gI. 44/c. g (5) bekezd6s).
7,2.9. Felek a 7.2.8. pontba[ meghatiirozottid6tartam alatt is kdtelesek a kiizszolgaltat6s
folyamatossagAtbiztositani, ds a jogszabdlyban,valamint a szerz<id6sben
meghat6rczott
fenntartas6hoz
sziiks6ges- a szerz6ddsben
v6llalt kdtelezetts6geket
teljesiteni.
VIII. Egy6b iltal{tros rendelkezdsek
8,1.)Bizalmasinform6ci6k
8.1,1.Felek kdtelesekbizalmasankezelnia szerz6ddssel
kapasolatban
a tudomdsukajutott
bizalmasinform6cidkat,els6sorbanaz iizleti, vagy szolg6latititkot.
8.1,2.KdzszolgiLltat6kiit€les gondoskodnia1a61,
6sfelel az6rt,hogy a bizalmasinformdci6kat
es az iizleti, vagy szolgalati titkot az esetlegeskiizremiiktjd6, teljesitdsi seg€d, vagy
alv6llalkoz6is bizalmasankezelje.
8.1.3. Felek megiillapodnakabban, hogy a jelen szez6ddsbenszerepl6 bizalmas
informici6kat hamadik szemdlyel6tt csak azt ktivet6entAdd,kfel, hogy a.n6l a mdsik fdllel
€gyeztettek.
8.2.)Adatvedelem
jogr6l €s az inform6ci6szabadsdgr6l
8.2,1.Felek az inform6ci6sdnrendelkez6si
sz6l62011.
6vi CXtr. ttirvdnybenfoglaltak szerintkezelik, 6stov6bbitj6ka szez6ddsteljesitdsdvel,illetve
a kdzszolgAltatAsnyijtisiival kapcsolatbanneluk keletkez6 szemdlyes 6s iizleti, vagy
szolgaiatititkokat kdpez6adatokar.
8,2.2.Az adatot,vagy iizleti 6s szolg6latititkot kezel6fdl felel minden olyan kitudrt,amely a
nem megfelel6 adatkezelds,vagy adatvddelemfolltin a mrisik fdln61, vagy harmadik
szemelyekn6lkeletkezik.
8.3.)Egyiittmiikitd6s,yitdk rendez6se
8.3.1.Felekjelen szerz6ddssel
kapcsolatos
kdtelezettsdgeik
teljesitese
sorrina t6liik elvfuhat6
j6hiszemiien
m6don,
egyiittmiikOdnek.
8,3.2,A jelen szerz6ddsb6l
ered6,vagy azzaldsszeftigg6,
brirmelyvit6t a Felek kdtelesek
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egyezlerdtdrgyaldsonrendezri. A
\jds.kerdesek eglezletdsdrbdrmelyik
Kdzszolgdllat6\ezeldjdhez.illerre
ldl iiisban a
az Onkormdayzarol
kdpviselopolgiirmesterhez
intdzen
Azesvezretd

rrlrgyatasr
cer.ra'rei"ili";k#i*" iddpontban

iiifil,ll;t"*"zheri

t#,f,#*veztet6 tirgvaldsokon
- regreijebb
avitrskdrd6st
6

i;1i;ffi'nfl:*tj;i

Lrirastlosagror.rni;i;";;"'jft;:ifi#il;.H::ilflfl::;,r",T;3;;"*11p
c'.er;al
IX. 2A16rendelkez6sek
9.1.)Jelenszerz6d6s
annak mink6r f6l6ltati al6ir6siyalI6p

i,r,tilY;""i::::",f:l:ioor

hatilyba.

kijelentik,hosy a szerz6dds
ariir6sdrateljeskdrii

9.2,) A kdzszolglltatisi szerzdd€shez
az aldbbi mell6kletek tartoznak:
Kdzsdg Orkom6ryzatringt a nem kdzmivel
?:1t:,'-l:lo:t:,""".
dsszegyiiitdtt hialafi^i
szenn),vizzel
kapcsolatos
kdtelez6hel\r
20r4j,iLrl;s"r-rdr

(xu.2r.)
r320rr.
dnl<o-dny,u,i
,"nalrlii':""jt3t'fllT:l&:-

hakirvos.

9.2.2. egyebir6nyad6j ogszabiilyok.

sn';x'i[;',Tfr
*11i#;,#fr
,.lid#h?"ffi'allj*,
511, egynissal
anelyb6l az
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