
x O z s z o l c A L T A r A  s  I  s z u R z 6 n  n  s

amely l6trejdtt egyr6szr6l Hajdrfiszoboszl6 Vfros Onkorminyzata (4200 Hajdriszoboszl6,
H6sdk tere 1., KSH sz6m; 0905175) k6pviselet6ben: Dr. S6v6g6 L5szl6 polgiirmester
(tov6bbiakban : Onkor miny zat),

m6sr6szr6l Kovfcs Mihily egy6ni v6llalkoz6 (sz6khely: 4200 Hajdriszoboszl6, Szabads6g u.
I3., ad6sz|n: 47666234-2-29, bankszrlmlaszitm: 11738084-20013327 OTP Hajdriszoboszl6,
mint a kozbeszerz6si eljrir6s nyertese (tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6) k<izcitt alulirott helyen
6s napon azalilbbi felt6telekkel:

1. A szolgilltatds targya: Hajdriszoboszl6 varos k6zigazgatdsi teriilet6n teleptil6si
foly6kony hullad6k gytijtdse, szilllithsa,6rtalommentes elhelyez6se a megrendel6st6l
szdmitott 24 6rin beltil.

Az Onkorminyzat megbizza a K6zszolgilltat6t az 1. pontban kdri.ilirt tev6kenys6g,
szolgilltatils el16t6s6ra. A KozszolgSltat6 v6llalja az 1. pontban megfelolt szolg6ltat6s
teljesit6s6t. A Szolg6ltat6 a szolgilltathst kizitr6lag vesz6lyes hullad6k elszilllitfstra
ir6nyul6 megrendelds eset6n tagadhatja meg.

A szolg6ltatds helye : Haj driszoboszl6 v6ros kozigazgatiisi teriilete.

A Felek a meg6llapod6st hatrlrozott id6tartamra kdtik. Jelen megSllapod6s 2010.
januar l. napjSt6l - 2010. december 31. napj6ig hat6lyos.

A Kdzszolg iitat6 k<iteles :

5. 1 . Biztos itani a kozszolgilltat6s folyamatos 6s telj es kcini ellilthsx.

5.2. Az 1. pontban meglelcilt kozszolgilltathst az egyes helyi k<izszolg6ltat6sok
ell6t6sanak szabillyait 1artalmaz6 mindenkor hatdlyos rinkorm6nyzati rendeletben
(tov6bbiakban: rendelet) meghatiirozott rendszer, m6dszer, gyakoris6g szerint
teljesiteni. Ennek elmulaszt6s6b6l vagy hibris teljesit6sb6l ered6 kirdrt a
Kcizszolg6ltat6 felel.

5.3. A kdzszolgfiltatils teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s min6s6gri j6rmrivet,
g6pet, eszkozt, berendez6st biztositani, valamint a sziiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzettsdgti
szakembert alkalmaznt.

5.4. A teleptil6si foly6kony hullad6k gytijt6se, sz6llit6sa 6s elhelyezdse sor6n okozott
karlrt a Kdzszolg6ltat6 felel.

5.5. A kdzszolgilltat6s folyamatos, biztons6gos teljesit6s6hez sziiks6ges fejleszt6seket
6s karbantart6sokat elv egezni.

5.6. A hullad6k Srtalmatlanitilsfuraaz Onkormhnyzat rlltal kijeldlt ldtesitmdnyt ig6nybe
venni. A Krizszolg6ltat6 a telepiil6si foly6kony hullad6kot kizar6Iag aKozizemi Kft.,
mint a teleptildsi foly6kony hullad6k itrtalmatlanitdsfit v€,gzo szolg6ltat6 kezel6s6ben
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l6v6 hajdriszoboszl6i varosi szewryviniszit6 telepre (Hajdriszoboszlsi, Kabai ftfdl -
0232. hrsz.) szilllithatja6s helyezheti el.

5.7. Az ajinlatilban szerepl6 kdzszolg6ltat6si dij m6rt6k6t alkalmazni a
ko zszolgilltat6s telj e s it6 s ekor.

5.8. Az Onkormdnyzat 6s a hat6s6gok fel6 a kdzszolgilltat6s teljesitdsdvel <isszeftigg6
adatszolg6ltatdst rendszeresen teljesiteni 6s a rendeletben meghatirozottak szerint
nyilvrintartiisi rendszert mtik<idtetni.

5.9. A szolgfiItathst ig6nybevev6k sz6m6ra kdnnyen hozziferhet6 iigyf6l-szolg6latot
miikddtetni. Az iigyf6lszolgrilati iroda cime a szerz6des megkcit6sekor: 4200
Hajdirszoboszl6, Szabads6g u. 13., (Tel: 06-30-399-8686, 06-30-278-7208 Fax: 06-52-
270-551, E-mail: kovacsgyuall00@hotmail.com). Az iigyf6lszolg6lat adataiban
bekdvetkezett v6ltoz5sokr6l a Krizszolg6ltat6 kdteles a Polg6rmesteri Hivatal
V6rosfejlesztdsi, Kommun6lis Irod6t ir6sban, valamint a fogyaszt6kat a helyi m6dia
ftj6n 6rtesiteni.

5.10. A fogyaszt6i kifogrisokat 6s dszrev6teleket a jogszabdlyokban foglaltak szerint
elint6zni.

Az Onkorm 6ny zat k<iteles :

6.1. A kozszolgtllatSs hat6kony 6s folyamatos ell6trls6hoz aKdzszolg6ltat6 sz|nilra
sztiks6ges inform6ci6kat szolg6ltatni.

6.2. A k<izszolgfiltatis kdr6be tartoz6 6s a telepi.ildsen foly6 egy6b hulladdkkezellsi
tev6kenys6gek, valamint a telepiil6sen mrik<jdtetett kiil<inblzl kozszolgilltatrlsok
6sszehangol6sdt el6segiteni.

6.3 A teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, kezel6s6re,
|rtalmatlanitdsilraszolgill6helyeket6sl6tesitm6nyeketkijekilni.

6.4. Biztositani Hajdriszoboszl6 v6ros kdzigazgatdsi tertilet6n a 4. pontban
meghatinozott id6tartam alattaKdzszolgilltat6kizir6lagos jog6t az 1. pontban koriilirt
tev6kenys6 g v 6gz6s6re.

A Felek rogzitik, hogy a kiSzszolgfiltatSsi dijat akizszolgilltattst ig6nybevevo fizeti
meg a szolgditatfts teljesit6sekor, illetve jogszabdlyban meghathrozott esetben az
Onkormanyzat dijkompetudci6t alkalmaz, melyet 6tutallssal teljesit KlzszolgSltat6
r6sz6re.

A Felek rcgzitik, hogy dijh6tral6k keletkez6se eset6n a vonatkoz6 mindenkor hat6lyos
j ogszabSlyok rendelkez6sei szerint kell elj rlrni.

A K<izszolgilltat6 akozszolg6ltat6s teljesit6s6hez ajfinlata szerint kcizremtik<jd6t vagy
teljesit6si seg6det vehet igdnybe.
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10. Az Onkormanyzat jogosult a K0zszolg6ltat6 klzszolgfultatas ell6ths6val 6sszeftigg6
munkav6gzdsdt teljes kdriien ellen6rizni. A Kdzszolgittat6 k6teles az ellenbrzlshez
sziiks6ges valamennyi iratot az Onkorm funyzatrendelkez6sdre bocs6tani.

11. Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott kdrd6sekben (igy ktildn<isen a jelen szeru6d6s
megsziinds6re, m6dosit6sara) a hullad6kkezeldsi k0zszolg6ltat6 kiv6laszt6srir6l 6s a
klzszolgilltatisi szerz6d6sr6l sz6l6 22412004.({11.22.) Korm. rendelet rendelkez6seit
kell megfelel6en alkalmazni.

12. Jelen szeru6dds elvrilaszthatatlan rdsz.et kdpezik frziku hozzflcsatol6s hiany6ban is az
ajanlatteteli felhiv6s, azajinlaltfteli dokument6ci6, valamint Kdzszolgittat6 ajinlata.

13. A meg6llapod6st Felek elolvas6s ds 6rtelmez6s utin, mint akaratukkal mindenben
megegy ezbtj 6vahagy6lag irlik al6.

14. AFelek a szerz6d6sb6l ered6 vitrls k6rd6seiket els6dlegesen egym6s kOzt, peren kiviil
kivanjrlk rendezri, amennyiben ez nem vezet eredmdnyre hataskort6l fiigg6en a
ttrajdriszoboszl6i Vtuosi, illetve a Hajdf-Bihar Megyei Bir6s6g kizir6lagos
illet6kess6g6t kdtik ki.

egy6ni v6lIalkoz6
Kdzszolg6ltat6 nev6ben

Haj driszobo szl6, 2009. december 23.


