
H u l l a d é k gazd,álkod á s i köz s zo|gá|tatá s i s z e rz ő d é s

amely létrejött egyrészről
Név: Ilíny Község Önkorminyzatanevében:
Cím:. 2675Iliny, Kossuth út 14

Adószám: 15451907-1-12
KSH azonosító (statisztikai számj el) : 1 545 1907 -84I I -32I -I2
Bankszámlaszám,. II74I0I7 -15451907
Számlavezető pénzíntézet: OTP
Képviseli: DovicsinOttópolgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (atovábbiakban: Önkormányzat), másrészről

Teljes név: Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidnév: BalassagyarmatiVárosüzemeltetésiNonprofitKft.
Székhely: 2660 Balassagyarmat Mikszáth u. 59.sz
Cégjegyzékszám: 12-09-002237
KSHazonosító(statisztikaiszámjel): 11206248-38II-572-12
Egyéb szerv ezeti azonosító :

Nem veszélyes hulladék begyűjtési, szállítási és előkezelési engedély: KTF: 1997-5l20I5
Minősítési osztáIy: B/II minősítési osztály
Közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó minősítési engedély: OKTF-KP/'l11O3-1212015
KÜJ azonosító: 10020146
KTJ azonosító: 101025497 (a764l4hrsz)

1 0 1 0255 12 (a 7 3 612 hrsz)
VPID vámazonosítő szám: HU0003776531
GLN szervezet azonositő szám: 5990503695009
Adószám: 11206248-2-12
Bankszáml aszám: 1 01 03 71 9- 1 6077233-00000003
Számlavezető pénzintézet: BBRT
Képviseli: Bereczk Edit ügyvezető igazgatő
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban:Közszolgáltató) között,
az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése

A közszolgáltatási tevékenység :

- a hulladékgazdáIkodási közszolgáltatás körébe tartoző hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása,
kezelésre történő átadása, valamint az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok ellátásry'
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntaftása,
üzemeltetése a hatályos jogszabályok - beleértve a közszolgáltatási terület települési
önkormányzatának rendeleteit is - általa meghatározott tartalommal és keretek között.

A fentiek keretében a KözszolgáItatő feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített
gyűjtőedényben, azingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és aKözszolgáltatónak rendszeres
időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából történő rendszeres elszállitása, a
gyűjtőhelyek, gyűjtőpontok múködtetése.
KözszolgáItatő a Szerződés szerinti feladatainak saját eszközeivel, berendezéseivel és
létesítményeivel vagy szerződés a|apján részére átadott eszközökkel, berendezésekkel, valamint
létesítmények használat áva| tesz eleget.



Kőzszolgáltatő tevékenysége kiterjed a hulladékgazdáIkodásí közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékok elkülönítetten gyűjtött részére is. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe taftoző
elkülönítetten gyűjtött hulladéknak minősül, az ingatlaríulajdonosnál keletkező minden olyan
hulladék, amelyet a képződés helyén elkülönítve gyűjtenek, a hulladék fajtétla, jellege vagy típusa

szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését; ide nem értve a vegyes

hulladékot.

Felek rögzítik, hogy a KözszolgáItatő tevékenysége a Ht. és más vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a
közszolgáItatási területen az ingatlanhasznáIők számára - a törvény erejénél fogva - kötelező.

2. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület

Azllíny Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe, amelyen belil az 1. pont szerinti
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a KözszolgáItatő v égzi.

3. A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama

A Közszolgáltatő akőzszolgáltatás ellátását2)I4,január 1. napjával köteles megkezdeni.

A Közszol gáItatő az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2023. december 31-
ig köteles ellátni.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősé gi ismérvei

A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszo|gáltatás minőségi ismérveit a
hulladékgazdáIkodásiközszolgáItatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1.

mellékletében meghatározott, a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények a|apján
az alábbiak szerint hatátozzák meg a Szerződő Felek.
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges e törvény a|apján
meghatátozott minősítési osztály: B II.

A Közszolgáltatő a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatáshoz az Ónkormányzat által rendelkezésére bocsájtott vagl bérelr, illetőleg a sqát
tulajdonú vagyontárgyak (ingatlanok, gépek, berendezések, jármúvek, stb.) működtetéséhez a Ht.-
ben és más kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeket biztosítani.

A közszol gáltatő az áItala u kOr"rolgáItatás keretében gyűjtött vegyes hulladékot (Ht. 2. § (47)
bekezdés, hulladék típusa EWC 20 03 01) a Nógrádmarcal község külterületén található 095/8 hrsz-ú
ingatlanon ta|áIhatő műszaki létesítménybe szállitja átrtalmatlanításra (kijelölt árlalmatlanítő
létesítmény). A nem vegyes hulladék kezeléséről aközszolgá|tatő az általa - a Ht. 3. § (1) bekezdés
g) pontjának, valamint a Ht. 42. § (2) bekezdésének figyelembevételével - kiválasztott
hul ladékke zelő létesítmény i génybevételével gondo skodik.

Közszolgáltató saját költségére köteles a hulladékgazdáIkodásiközszolgáltatáshoz kapcsolódó, a Ht.
és végrehajtási rendelete szerinti kömyezetvédelmi biztosítást kötni, beleérlve az izemeltetéshez
szükséges gépjárművek felelősség és teljes körű casco biztosítását is.



A KözszolgáItatő - a Ht. és végrehajtási rendelete szerint - a kezelésre kerülő hulladék
mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtő céltula|ékot köteles képezni.

5. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosjogok és kötelezettségek

Szeruődő Felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban a Ht. és

végrehajtására kiadott jogszabályok tartalmazzák. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra,

hogy jogaikat és kötelezettségeiket a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolják, illetve
teljesítik, figyelembe véve a hulladékgazdálkodás országos és területi célkitűzéseit, illetŐleg egymás
jogos érdekeit.

Önkormány zat köte|ezetts é g e i :

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a KözszolgáItatő számára szükséges

információk szolgáltatása, a Ht. 35.§ g) pontjában foglaltakra tekintettel;
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdáIkodási tevékenységek közszo|gáItatással

történő összehangolásának elősegítése ;
c) a közszo|gáltatásnak a közszolgáttatási területen végzett más közszolgá|tatásokkal való
összehangolásának elő se gítését;
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására. kezelésére szolgáló
helyek és léte sítmények me ghatár ozása;
e) aKözszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása az önkormányzati tulajdonban

lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési önkormányzati rendeletalkotás

az Önkormányzat önálló hatásköre. Emiatt a települési önkormányzati rendeletben meghatározott

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény, vagy mentesség elszámolása (megtérítése) a

Kö zszo\ gáItatő r é szér e az Ö nko rm ány zat köte 1 e z ett s é ge.

Közszolgáltató kötelezettségei különösen :

a) aSzerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáItatás folyamatos és teljes körű ellÍúása:.

b) a hulladék gazdáIkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott rendszer,
módszer és gyakoriság szerinti teljesítése

c) az évenkénti lomtalanítás, mely külön dtlazásérítörténik
d) elkülönített gyűjtés teljesítését, a HT és a települési önkormányzatrendelete szerint
e) a hivatkozott törvény áItal meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények

biztosítása és a minősítési engedély Szerződés szerinti időtutama alatti folyamatos

meglétének biztosítása;

D d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű
jármű, gép, eszköz, bercndezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű

szakember alkalmazása;
g) a közszolgáltatás fol}amatos, biztonságos el\átásához szükséges fejlesztések és

karbantarlások elvégzése;
h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartoző hulladék kezelésére meghatátozott

helyek és létesítmények igénybevétele, illetőleg üzemeltetése, fenntartása;

i) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek

működtetése és a hulladékgazdálkodási kőzszo\gáltatás teljesítésével összefiiggő

adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a hatóságok jogszabályok szerinti

tájékoztatása;
j) a hulladékgazdálkodási közszo\gáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető

ügyfél szol gálat é s ti$ éko ztatási rendszer működteté se ;



k) a hulladék gazdáIkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és

adatszo1gáLiatásí rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szÜkséges feltételek

biztosítása;
l) a közszolgáItatást igénybevevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállaPÍtása

é s ennek nyilváno s s ágr a llo zatal^a.

A KözszolgáItatő a hulladékgazdáIkodási közszolgá|tatási tevékenység elősegítése érdekébeí aZ

alábbi feladatokat köteles ellátni:
- Adminisztratív feladatok:

a) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés,
b) adminisztráciő, nyilvántartás,
c) adatbázis-kezelés,
d) jogi ügyvitel.

- A t.rituaetguzdálkodási közszolgáItatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi kÖzijzemi

szerződések kezelése, így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása,

megszüntetése.
_ Úgyfélszolgálati feladatok ellátása, a kőzszolgáItatás igénybevevők hulladékgazdálkodást

kozsÁ|gattatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a

kozszolgáltatással kapcsolatos áitalános té!ékoztatásnyújtás biztosítása. Az ÜgYfélszolgálatot a

Közszo|gáltató székhelyén kell működtetni. Azügyfélszolgálat főbb feladatai:

a) közszolg áItatást i génybevevők bej e l enté seinek kezelé se,

b) kö zszol g áltatást i génybevevők panaszainak kivizs gáIása é s kezelé se,

c) számlareklamációk kezelése,
d) személyes ügyfélszolgálat működtetése,
e) telefonos ügyfélszo|gálat működtetése,
í) ügyeteti rendszer működtetése,
g) intemetes honlap működtetése.

A hulladékgazdáIkodási közszolgá|tatás teljesítése kizárőIag törvényben vagy kormányrendeletben

meghatároz,ott esetekben szüneteltethető vagy .korlátozhatő. Ha KözszolgáItatő aZ esedékes

,ro|gáItutást elvégezni nem tudja és az fiem az Önkormányzat mulasztáséra vezethető vissza (Pl.

gépjámű meghibiso dás, időjáiási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra

Órrg.aeily.l és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldhatÓ, és ilYen

mólon i szotgá|txás a szolgáltatási napon elmarad, ar:ról a Közszolgáltató haladéktalanul értesíti az

önkormányrítot. A Közszoi gáItatő az akadá|y elharulását követő legközelebbi szolgáltatási naPon a

szolgáItatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállitani,

Ha a hulladék nem a szabványos, zárí tárolóedényben, illetve nem az KÖzszolgáItatő jelzett

zsáL<lábm kerül kihelyezésre, űgy Kőzszolgáltató nem köteles a hulladék gyűjtésére, elszáIlÍtáséra,

kezelésére.



Ht. 92lB § (2) bekezdés alapján, a Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a
kazszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj mególlapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A
Koordináló szery kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

2016. július L napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége
megtérítésre kerül, így o haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úg,,, hogy a
közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordinóló szerv által küelölt szervezetnek ótadnl 20l6.
július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szenset illeti meg.

A Koordináló szerv a hulladékgazddlkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti
me de l e l ő s é gé t v iz s gtilj a.

A Koordináló szerv akOzszolgáltatási díjabavonatkozó számlákat a 69/2016. 0n. 31) Korm. rendelet 20. §
(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

A közszolgáltató hiányos vag/ késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő
adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott
kazszolgáltatási díjról óllít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden
helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az ígl keletkező közszolgáltatási díjküIönbözet pozitív
mérlegét ct Koordináló szery a közszolgáltatónakfizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.

A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szenl által nem megfelelő
adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli

felelősség.

A Koordináló szerv a 69/2016. QII. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból
kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatároma az
adatszolgáltatásban, ug,lanakkor vélelmezhető, hog,l az ingatlannal összeJiiggésben teljesítés történt. A
Koordináló szery e körben jogosult inglenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. QII. 31.) Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik
me gállapítása éráekéb en.

Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megkiildi a közszolgáltatónak, és

felhíuja cl közszolgáltatót, hogy a megkiildött ingatlanokon végzetí szolgáltatásának megfelelően kolrigálja a
ő9/2016. QII. 31.) Korm, rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés
kézhezvételét követő 8 napon belül.
Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a
Koordináló szery a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlatnhasználó áttal határidőn beltll ki nemfizetett közszolgáltatási
díj behaj tása érdekében intézkedik. .

8. Közszolgáltató által ellátható egyéb. bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok
elszámolási szabályai

A Közszolgáltatő a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáItatáson kívül egyéb
hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenységet - a közszolgáItató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási
közszoLgáltatás végzésének feltételeiről szőIő kormányrendeletben meghatélrozott hulladék
kezelésének kivételével - nem végezhet.



KözszolgáItató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására annyiban jogosult, amennyiben ez nem
veszéLyezteti a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatos és teljes köní
ellátását.

A keresztfinanszírozás tilalmának Ht. szerinti elvéből következően a Közszolgá|tatő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás dijának részétképező ésszerű nyereség nem tarlalmazhatja a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeinek,
ráfordításainak fedezetét

Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáItatás körébe nem tarlozó tevékenységet is végez a
Közszo|gáltatő az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely
biztositla az egyes tevékenységek átláthatőságát, valamint kizátla a keresztfinanszirozást. A
KözszolgáItatő az által ellátott egyéb vállalkozási tevékenységek bevételeit, kiadásait, ráfordításait
köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáItatás bevételeitől, költségeitől, ráfordításaitól
elkülönítetten, tétele sen kezelni é s nyilvánt artani.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tutoző tevékenység végzése esetén a
KözszolgáItatő a hulladékgazdálkodási közszolgáItatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét
éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önállő vállalkozás
keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és
eredmény-kimutatást j elent.

9. A Közszolgáltató pénzüqyi. gazdasáei. műszaki és szakmai tevékenyséeének. költség-hatékony
gazdálkodásának ellenőrizhetősé gét. átláthatóságát biztosító előírások

A Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszetvezni, hogy a Szerződéssel vállalt
közszolgáItatás folyamatosan és maradéktalanul biztosított és finanszírozhatő legyen.

A KözszolgáItatő köteles Önkormányzat kérésére, az általa végzett hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással és a gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és egyéb
analitikus nyilvántartásaival egyező tartalommal Önkormányzatnakírásban megadni..

A Közszolgáltatő köteles biztosítani Önkormanyzat részére, hogy Önkormányzatközvetlenül, vagy
ana kijelölt, szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse KözszolgáItatő adatszolgáltatásának
hitelességét és a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését. Közszolgáltatő köteles
közreműködni abban, hogy Önkornányzat, vagy képviselője az e\Ienőrzés feladatatt elvégezhesse, és

allhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az ellenőrzés nem járhat KözszolgáItatő
tevékenysé gének indoko l atlan vagy i smétl ődő me gzav ar ásáv al.

1 0. Alvállalkozók. a tel_i esítésben közreműködők i gén},bevétele

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezettközszolgáltatás ellátásához
KözszolgáItatő jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek)
igénybevételére.

A Közszolgá|tatő által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga
teljesített volna.

1 1. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések



A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a jogszabályok
rendelkezéseinek a me gtartásával.

12. A Szerződés megszűnése

ASzerződés megszűnik:
a) aSzerződés szerinti időtartam elteltével,
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) felmondással,
d) a Felek közös megegyezésével.

Az Önkormányzat a Szerződést a Ptk.-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor
mondhatja fel, ha a Közszolgáltatő:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáItatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó
jogszabályok vagy a rá vonatkoző hatősági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a
bíróság yagy a hatóság jogerősen megállapította,
b) aSzerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette,vagy
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyekkel

A Közszolgáltatő a Ptk.-ban meghatétrozottakon túlmenően a hulladékgazdáIkodásíközszolgáltatási
szerződést akkor mondhatja fel, ha

Q a Önkormányzat települési önkormányzat a Szerződésben meghaténozott kötelezettségét - a
Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy
akadály o zza a hul l adék g az dálko dás i kö z s z o 1 gáItatás te lj e s íté sét ; y agy
b) a Szerződés megkötését követően hatáIyba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit úgy
váItoztatja meg, hogy az aKözszolgáltatónak a hulladékgazdálkodásiközszolgáItatás szerződésszerű
teljesítése körébe tulroző lényeges és jogos érdekeit jelentős mérlékben sérti.

Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki (a szerződésben tételesenfelsorolható);a másik
fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmárőI
és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjaról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses
kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a
szerződésszegést más, a másik fél áItal elfogadható módon orvosolni.
Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszőIítás ellenére sem teljesíti, a másik fél
j ogosult a Szerződést felmondani.

A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig,
(megszüntetésig) kötelesek egymással teljes könien elszámolni, különös tekintettel az Önkormányzat
feladat-ellátási körébe taríoző és KözszolgáItatő á|tal végzett közszolgáItatás más közszolgáltató
általi zav artalan bizto s ításár a.

A Szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek
iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltatő a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási
közszol gá1 tatási szerződé s me gszűné se napj án átadj a.

14.Veg}res és záró rendelkezések

ASzerződésre, alkalmazásélra és értelmezésére a magyar jogszabáIyokat kell alkalmazni,



A Szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből

vagy értelmezésébőI eredő vagy ezze| összefliggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és

illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak.

A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott

valamennyi informáci őt, adatot, a szerződéssel összefiiggésben keletkezett dokumentumok tartalmát

üzleti titokként kezelik, azokat kizárőlag Szerződés céljaira hasznáIlák fel, és csak azoíI

munkatársaik száméra teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátást,hoz azok
megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartásátra. Az ijzireti

titok fogalma értelemszerűen nem foglalj a magában azokat az információkat, adatokat, stb., amelyek
a felek bármelyike yagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a titoktartási

kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté, vagy megismerhetővé.

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve önkormányzati rendelet alapján a

közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokra, illetve az ij.zleti titok megismerését hatóságok,

áIlam| önkormányzati szervek - beleértve az NHKV-t is - számarabizíosítő rendelkezésekre

A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben

maradnak. Az érvénl.telen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető

legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltj ák fel.

A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges engedményezéséhez a

mindenkori másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

A felek képviselői kijelentik, hogy a Szerződés aláirásárateljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

Szerződés annak valamennyi mellékletével együtt érvényes.

Ilíny Község Önkormán y zata
nevében:

Városüzemeltetési Nonprofit Kft
nevében:
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