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JEGYZ ^ KÖNYV
Jelen vannak: Maczó László polgármester
Maczóné Zsarnóczai Tünde
Kmety Mihály képvisel ^
Osztroluczki Pál képvisel ^
Matics János alpolgármester
Meghívottak: Várnai Ildikó jegyz ^
Maczó László: Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait. Jegyz^könyv hitelesít^nek javaslom
Kmety Mihály képvisel^t.
Megállapítom, hogy a Képvisel ^-testület 5 tagjából 4 jelen van, így az ülésünk határozatképes,
és az ülést megnyitom.
A Képvisel^-testület egyhangúlag elfogadta Várnai Ildikót jegyz^könyvvezet^nek,
Kmety Mihály képvisel^t a jegyz^könyv-hitelesít^ jének.
Ezután a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjára.
1./Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felel ^sség^ Társasággal kötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ^dés
módosításának jóváhagyása.
El^ terjeszt^ : Maczó László polgármester
Maczó László:
A törvényi el ^írásoknak megfelel ^en módosított szerz^déstervezet önök el ^tt van, amennyiben
nincs kérdés, vagy hozzászólás javaslom jóváhagyását.
A képvisel^-testület 5 igen szavazattal, a következ ^ határozatot hozta:
30/2016.( VI.28.) számú képvisel ^-testületi határozata:
/ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ^dés jóváhagyása. /
1./Bér Község Önkormányzat Képvisel ^-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel ^sség^
Társaság ( székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. cg. Száma: 10-09-033600, adószáma:
24183219-2-10) tagja a társasággal hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából
megkötött közszolgáltatási szerz^dést jelen határozati javaslat 1./ számú melléklete szerint
módosítja.
2./ Bér Község Önkormányzat Képvisel ^ testülete a jelen határozat mellékletét képez ^
közszolgáltatási szerz^dés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Bér polgármesterét a
közszolgálati szerz^dés aláírására.
Határid ^ : azonnal
Felel^s: polgármester
2.) Egyebek
Maczó László:
A Bér Pet^fi út 103 szám alatti ingatlan fele részben az én tulajdonom, fele részben az
önkormányzaté. Mint azt önök is tudják ez egy közös telken lév^ két külön házrészt jelent. Az
egyik felét az önkormányzat hagyatéki teherként bejelentett igény alapján szerezte meg, az
elhunyt Urbán Zsolttól. Ennek már több mint 4 éve.. A közös telekre azonban még 10 évvel
ezel^tt én vezettettem be a vizet, így a vízóra is az én nevemen van. Ez nem is lenne baj, de
azóta is én fizetem a vízdíjat, már több mint 4 éve. A közös telken lév ^ 2 ház közül csak az
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önkormányzat tulajdonában lév^ házba került bevezetésre a víz, a másik házba, ami az én
tulajdonom, nincs beötve.
Szeretném, ha az óra az önkormányzat nevére kerülne, mivel az ingatlan másik felét nem
használom, nem is használtam és nem mellesleg víz sincs benne.
Matics János:
Jogos a felvetés, de akkor legalább a bekötés díját fizesse meg az önkormányzat, ha már a
vízdíjat visszamen ^leg nem is.
Maczó László:
Mivel a saját tulajdonomról van szó, így a döntést megel ^z^en szeretném bejelenteni személyes
érintettségemet.
A képvisel^-testület 4 igen szavazattal, a következ ^ határozatot hozta:
31/2016.( VI.28.) számú képvisel ^ -testületi határozata:
/ Döntés szavazásból történ ^ kizárásról. /
1./Bér Község Önkormányzat Képvisel ^-testülete, úgy döntött, hogy Maczó László
polgármestert személyes érintettsége miatt nem kívánja kizárni a szavazásból.
Határid^ : azonnal
Felel ^s: alpolgármester

A képvisel^-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következ ^ határozatot
hozta:
32/2016.( VI.28.) számú képvisel ^-testületi határozata:
/ Vízóra bekötés megváltása. /
1./Bér Község Önkormányzat Képvisel^-testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy
meg kívánja szerezni, a Pet^fi út 103 szám alatti ingatlan, (melynek fele részben
tulajdonosa) vízmér ^ órájának használati jogát.
2./ Bér Község Önkormányzat Képvisel ^-testülete, a használati jog megszerzésének
ellentételezéseként a Pet^fi út 103 számon található ingatlan másik felének, tulajdonosának
60.000 forintot térít meg, a vízmér^ bekötési költségeinek megtérítésére.
Határid^ : azonnal
Felel ^s: alpolgármester.
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.
Kmf.

%jáaczó László
!polgármester

Várnai Ildikó
jegyz^

Kmety Mihály
Jegyz^könyv-hitelesít^

Bér Község Polgármestere
3045 Bér: Pet^ fi út 32
Tel, Fax: 32 486-027
Email: polgarmester@ber.hu

MEGHÍVÓ
Bér Község Önkormányzat Képvisel ^-testülete
2016 június 28.-án (kedd) 10 órai kezdettel
Testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Bér Község Önkormányzat
Tanácskozó terme 3045 Bér Pet ^fi út 32

NAPIREND:

1./Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felel ^sség^ Társasággal kötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerz^dés módosításának jóváhagyása.
El^terjeszt^ : Maczó László polgármester

Bér: 2016. június 23.

JELENLÉTI ÍV
Bér Község Önkormányzata Képvisel ^testülete
2016. június. 28.-án 10.00 órakor megtartott nyílt
ülésér^l

Maczó László

Matics János József
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Kmety Mihály
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ^ DÉS
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
Amely létrejött egyrészr^ l:
Bér Községi Önkormányzat
- székhelye: 3045 Bér, Pet ^fi út 32.
adószáma: 15452001-1-12
- PIR azonosító szám: 452003
képviseletében: Maczó László polgármester
másrészr^ l:
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felel ^sség^ Társaság
székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.
KÜJ azonosító: 103 090 571
KTJ azonosító: 102 007 924
OHO azonosító: A-287/2014
KSH azonosító: 24183219-3811-572-10
adószáma: 24183219-2-10
képviseli: Soós Péter ügyvezet ^
mint a települési szilárd hulladék kezelésével megbízott Közszolgáltató /továbbiakban
Közszol gáltató/
között, alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

LA közszolgáltatás megnevezése
•

Bér Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási feladatok (közszolgáltatás
körébe tartozó hulladék átvétele, elszállítása, kezelése) ellátása közszolgáltatás keretében.
ILA közszolgáltatási szerz ^ dés célja

•

A közszolgáltatási szerz^ dés célja, hogy a hulladék azdálkodási közszolgáltatás
g
hatékony teljesítése érdekében - a közbeszerzésr^l szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 9.
i) pontjának megfelel ^ en - gondoskodjon az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti
kapcsolat szabályozásáról, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerz^désr^ l szóló 317/2013. (VII1.28.) Korm. rendelet, valamint a
vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak megfelel ^en.

III. A közszolgáltatási szerz ^dés hatálya
•

Az Önkormányzat jelen szerz ^déssel biztosítja a Közszolgáltató .. kizárólagos
közszolgáltatási jogát az I. szerinti közszolgáltatás elvégzésérc az nkormányzat
mindenkori közigazgatási területén. A szerz ^dés határozott ideig, 2016.január 1. napjától
kezd^d^en 2020. december 3 I. napjáig szól.

[V. A K ^zszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége
•
•

•

•

•

A Közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a következ ^ hulladék tartozik:
• az ingatlanhasználó által az ingatlanon gy ^ jtött vegyes és elkülönítetten gy ^jtött
hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 39.§-ában
meghatározott eltéréssel (megj: gazdálkodó szervezet kivételi kör, ha nem
közszolgáltatóval szerz^dik).
• a hulladékgy ^ jt^ szigetekre telepített gy ^jt^edényben elhelyezett üveg hulladék
• hulladékgy ^jt^ udvarban átvett hulladék
• lomtalanítás során átvett lomhulladék
• a háztartási hulladék részét képez ^ elkülönítetten gy ^jtött hulladék, ha a gazdálkodó
szervezet a —Ht.39.§ (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel- a hulladék
kezelésér^l a hulladék közszolgáltató részére történ ^ átadás útján gondoskodik
• az átvételi helyen, speciális gy ^jt ^ helyen átvett vagy gy ^ jt^edényben,
konténerben elhelyezett hulladék, ha annak átvételét, gy ^jtését, elszállítását és
kezelését a közszolgáltató végzi
Az Önkormányzat jelen szerz ^déssel biztosítja a közszolgáltató kizárólagos
közszolgáltatási jogát a jelen szerz ^ dés szerinti közszolgáltatás el v égzésére az
Önkormányzat mindenkori közigazgatási területén.
A közszolgáltató e szerz ^dés aláírásával feltétlen köztelezettséget vállal arra, hogy a
tevékenység végzésére feljogosító valamennyi hatósági engedélyt a szerz ^dés
hatályba lépéséig megszerez és a szerz ^dés id ^tartama alatt a tevékenység
végzéséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel.
Szerz^d ^ Felek tudomásul veszik, hogy 2016. július 1. napjától a haszonanyag
értékesítésér^l az NHKV Zrt. gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi
haszonanyagot köteles a NHKV Zrt. részére átadni. A haszonanyag-értékesítésb ^l
ered ^ bevétel 2016. július 1. napjától az NHKV Zrt. illeti meg.

V. Ingatlanhasználóval kapcsolatos rendelkezések
•

Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képez ^ papír, m ^anyag és fém
hulladékokat a házhoz men ^ szelektív gy ^jtéssel érintett területeken a vegyes hulladéktól
elkülönítve gy ^ jti és
• a gazdálkodó szervezet kivételével az ingatlanhasználó s Közszolgáltató által
rendelkezésre bocsátott gy ^ jt^edényben elkülönítetten gy ^ jtött e hulladékokat a
közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja.
• a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gy ^ jtött c hulladékainak
kezelésér ^l a Ht.-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így c hulladékait a
Közszolgáltató részére is átadhatja.

VI. A közszolgáltatás kedvezményezettjei, fogyasztók
•

•

A felek megállapítják, hogy a közszolgáltatási szerz ^dés a hulladékkezelési jogszabályi
el ^ írásra tekintettel, továbbá az Önkormányzat által elfogadott hulladékgazdálkodási
rendeleteik alapján részletesen szabályozza a Közszolgáltató, valamint a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó jogi személy és természetes személy között
megkötend ^, a Polgári Törvénykönyvr ^l szóló 2013.évi V. tv. 6:256.§-ban szabályozott
közszolgáltatási (közüzemi) szerz^ dést. (A továbbiakban kedvezményezettnek es/vagy
fogyasztónak is nevezve.)
Jelen szerz ^dés vonatkozásában közszolgáltatás igénybevételére kötelezett

•

•

•

•

ingatlanhasználónak min ^ sül az Önkormányzat közigazgatási területén található
ingatlantulajdonos, továbbá az a jogi vagy természetes személy, aki vagy amely az
ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás alapján az ingatlan vagyonkezel ^je,
használója, valamint az ingatlan ténylegesen és tartósan birtokló személy, függetlenül a
birtoklás jogcímét^ l.
A közszolgáltatás kedvezményezettjének és kötelezettjének tekintend ^ az ingatlan
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, ha az ingatlan használójának,
birtokosának személye nem megállapítható.
A települési Önkormányzat a hulladék kezelésér ^ l szóló rendeletében szabályozhatja a
fogyasztók esetében —feltéve, hogy a fogyasztó hulladékot az ingatlan használatával
nem termel, illetve bocsát ki- a közszolgáltatás szünetelésének eseteit.
A Ptk. szerinti jogi személyiséggel rendelkez ^ ingatlanhasználó (különösen a
vállalkozások) a tevékenységével, illetve az ingatlanhasználattal összefüggésben
keletkezett települési hulladékát a Ht. 39.§ (1)-bek-e értelmében köteles a
Közszolgáltatónak átadni, azaz a közszolgáltatást igénybe venni.
A jogi személyiséggel rendelkez ^ ingatlanhasználók a háztartási hulladék részét képez ^
elkülönítetten gy ^jtött hulladékukat illet ^ en kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni,
hacsak a llt. 31.§ (2) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján annak átadásáról a
közszolgáltatáson kívül egyéb módon nem gondoskodik. A Közszolgáltató felhívására
a jogi személy ingatlanhasználók a jelen bekezdésben meghatározott elkülönítetten
gy ^ jtött hulladékra vonatkoztatva a Közszolgáltató felhívására a Ht. 31.§ (2) bek-e
szerinti átadás tényét igazolni.
VII. Az Önkormányzat jogai és kötelességei

•
•

•
•
•

•

•

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás hatékony es
folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információkat szolgáltatja
Az önkormányzat tudomással bír arról, hogy az NHKV Zrt. jogosult a hatóságoktól a
közszolgáltatási díjat nem fizet ^ ingatlanhasználók hiányzó adataira tájékoztatást
bekérni.
Az önkormányzat el ^ segíti a közszolgáltatás körébe tartozó, valamint a településen folyó
egyéb hulladékkezelési tevékenységek, ill. különböz ^ közszolgáltatások, összehangolását.
A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek tájékoztatása az önkormányzat
kötelessége.
Az önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a közszolgáltatás fejlesztését,
hatékonyabb ellátását célzó esetleges pályázat elkészítésében együttm ^ ködik a
közszolgáltatóval.
Az önkormányzat köteles a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát
biztosítani figyelemmel a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerz ^désr^ l szóló 317/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet 1. § (2)
bekezdés a), b) és c) pontjában foglaltakra.
Az önkormányzat köteles a közszolgáltatásnak a településen végzett más
közszolgáltatásokkal való összehangolását el ^segíteni.

VIII. A Közszolgáltató jogai és kötelességei
•

•
.
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

Közszolgáltatását folyamatosan és teljes kör ^ en, a település hulladékgazdálkodási
tervében megfogalmazott célokkal összhangban végzi Bér Önkormányzatának a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet a 2012.
évi CLXXXV. törvény és 317/2013. (VlIl.28.) Korm. rendelet, valamint a helyi
Önkormányzat kapcsolódó rendeletei alapján.
A közszolgáltató nyilatkozza, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik.
A települési szilárd hulladékot a Közszolgáltató el ^ re meghatározott napon
minden hét pénteki napján 7.00 -19.00 óra közötti id ^ pontban elszállítja.
A közszolgáltatást a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott rendszer.
módszer és gyakoriság szerint teljesíti.
A közszolgáltató köteles szolgáltatását minden szükséges hatósági engedéllyel
rendelkez^ és megfelel ^ mennyiség ^ , valamint megfelel ^ m ^ szaki állapotban Tév ^
járm ^ , gép, eszköz, és berendezéssel, határid ^ re végeznie, valamint ahhoz a
szükséges létszámú és képzettség ^ szakembert biztosítania.
A közszolgáltató köteles olyan felszerelésekkel és eszközökkel rendelkezni,
amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen bekövetkez ^ környezeti károk
azonnali beavatkozást igényl ^ elhárításához szükségesek. Környezeti káresemény
esetén a közszolgáltató köteles az azonnali beavatkozást megtenni és a
kárelhárításról gondoskodni.
A közszolgáltatás igazolása, valamint annak ellen ^ rzése a következ^ képpen történik:
A közszolgáltató évente beszámolót nyújt be az önkormányzatnak a közszolgáltatás
teljesítésér ^ l, a beérkezett lakossági panaszok ügyintézésér^l.
Teljesíti a közszolgáltatás teljesítésével összefügg ^ rendszeres adatszolgáltatást,
valamint a közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási rendszert m ^ ködtet.
A közszolgáltató köteles tevékenysége során a szakhatóságok által el ^ írt
közegészségügyi és környezetvédelmi követelményeket betartani és ennek költségeit
viselni.
A közszolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás ellátása során az önkormányzat
észrevételeit hasznosítja, döntését a szolgáltatás végzése során figyelembe veszi. Ennek
érdekében rendszeres szakmai kapcsolatot tart a megrendel ^ Önkormányzat
Polgármesteri líivatalával.
A közszolgáltató székhelvén az év minden munkanapján nyitva tartó, a lakosság számára
könnyen hozzáférhet ^ ügyfélszolgálatot biztosít. Közszolgáltató a fogyasztói
kifogásokat és észrevételeket azok beérkezését követ ^ 15 napon belül kivizsgálja és
annak eredményér ^ l értesíti a fogyasztót, továbbá meghozza az azzal kapcsolatos
intézkedéseket.
Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és b ^víthet ^
teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat elvégezni.
A hulladékgy ^ jt^ edények rendeltetésszer ^ használata folyamán bekövetkez ^
elhasználódása esetén, a Közszolgáltató csere-edényt biztosít az ingatlanhasználó
számára.
A Közszolgáltató a megrendel ^ Önkormányzat közigazgatási területén saját költségén
évente egyszer- el ^zetesen egyeztetett id ^ pontban - lomtalanítást végez.
A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közrem ^köd ^t vagy teljesítési segédet
vehet igénybe.

•
•

IX. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei

(1) bekezdése alapján a
A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 47/A.
a
NHKV
Zrt.
szedi
be. Az NHKV Zrt. a
hulladékszolgáltatási közszolgáltatás díját
désben
rögzített
feladataiért
szolgáltatási
díjat fizet
^
közszolgáltatási szerz

•
•

Közszolgáltató részére.
A 2016. április 1. napja után történt teljesítéshez kapcsolódó kintlév ^ségeket az
NHKV Zrt. kezeli.
Az NHKV Zrt. a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a vonatkozó
jogszabályi el ^ írások alapján állítja ki különös tekintettel az állami
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelölésér ^l,
feladatkörér ^ l, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
el^ írásaira.

X. Felel ^sség
•
•

•

A Közszolgáltató felel ^s a szolgáltatás során 3. személynek okozott károkért.
Amennyiben a Közszolgáltató rajta kívülálló ok miatt (pl. természeti csapás) a
szolgáltatást nem. vagy csak részben látja el, úgy a megrendel ^ nek kötelezettsége azt
elvégezni, illetve elvégeztetni. Ez esetben a Közszolgáltatót díjazás nem illeti meg.
Amennyiben a Közszolgáltató a szerz ^ désben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy ezt
az Önkormányzat köteles haladéktalanul írásban közölni. A Közszolgáltató köteles a
közölt hiányosságokat a megadott határid ^n belül megszüntetni. Amennyiben a
Közszolgáltató a megadott határid ^n belül a jogos reklamációnak nem tesz eleget és a
fennálló hiányosságokat nem szünteti meg, azokat az Önkormányzat jogosult a
Közszolgáltató költségére elvégeztetni.

XI. A közszolgáltatási szerz^ dés megsz^ nésének esetei
•

•

•

•

A közszolgáltatási szerz^dés megsz^nik:
a. a benne meghatározott id ^tartam lejártával.
b. a közszolgáltató jogutód nélküli megsz ^ nésével,
c. elállással, ha a teljesítés még nem kezd ^dött meg,
d. felmondással,
e. közös megegyezéssel.
A közszolgáltató a közszolgáltatási szerz^ dést^ l a teljesítés megkezdéséig
elállhat, azt követ^en a szerz ^ dést felbonthatja, ha a közszolgáltatási szerz ^ dés
megkötését követ ^ en alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerz ^ dés tartalmi
elemeit úgy változtatja meg, hogy a közszolgáltatónak a közszolgáltatás
szerz ^ désszer ^ teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelent ^s
mértékben sérti.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ^dést a települési önkormányzat
képvisel ^-testülete a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmen ^en akkor
mondhatja fel a közszolgáltatási szerz ^dést felmondhatja, ha Közszolgáltató
a) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet
védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés
el ^ írásait súlyosan megsértette vagy ennek tényét bíróság vagy a hatóság
joger^ sen megállapította, vagy
b) szerz^désben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan megsértette.
A közszolgáltató a közszolgáltatási szerz ^ dést írásban, indoklással akkor
mondhatja fel, ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerz ^désben meghatározott
kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti és ezzel a
közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

• A szerz^dés felmondási ideje, a felek szerz^ désszegése esetén, 6 hónap.

•

•

•

•

•

•

•

Ha a Közszolgáltató a Ht. 32/A.§ (I) bekezdés f) pontja szerinti megfelel ^ ségi
véleményt 2016. október 1. napjáig nem szerzi be, úgy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerz ^dést a települési Önkormányzat a Ht. 92/B. & (4) bekezdése
alapján a fenti határid ^t követ^ 30 napon belül 1 hónapos határid ^vel felmondja.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ^dés felmondása esetén a települési
Önkormányzat képvisel ^-testületének haladéktalanul intézkednie kell a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosításáról.
A települési Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ^dés
felmondása esetén a szerz ^ dés megsz ^ nését^ l az 6i hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerz ^dés hatályba lépéséig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról gondoskodik.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ^dés felmondása esetén a
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lév ^ ügyek iratait és
a
Önkormányzatnak
nyilvántartásait a Közszolgáltató a települési
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ^dés megsz ^ nése napján átadja.
A települési Önkormányzat a birtokában lév ^ és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos, folyamatban lév ^ ügyek iratait és nyilvántartásait a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ^ dés hatályba lépésének napján az új
Közszolgáltatónak átadja.
A teljesítés megkezdését követ ^en a Közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben
meghatározottakon túlmen ^en a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ^dést
akkor mondhatja fel, ha
a) a települési Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerz^désben meghatározott kötelezettségét a Közszolgáltató felszólítása
ellenére súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy
akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ^dés megkötését követ ^en
hatályba lépett jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerz^dés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a
Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerz ^désszer ^
teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelent ^s mértékben
sérti.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ^ dés felmondása esetén, vagy abban az
esetben, ha a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt
bármilyen okból kifolyólag nem szerzi meg, a Közszolgáltató a települési
Önkormányzat képvisel ^-testületének döntése alapján az új Közszolgáltató
kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig a közszolgáltatást változatlanul ellátja.

XII. Egyéb rendelkezések
•

Amennyiben jelen szerz ^dés üzleti alapjai megváltoznak, abban az esetben a szerz ^d^
felek kötelezik magukat arra, hogy a szerz^dést kölcsönös megállapodás esetén a
megváltozott körülményekhez igazítják. Változtatások, kiegészítések csak írásos
formában érvényesek.

•

Szerz ^ d ^ felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél írásban foglalt
kezdeményezésére a jelen szerz^dést évente - illetve szükség esetén - felülvizsgálják,
annak esetleges megváltoztatásáról közös akarattal döntenek. Ha a jelen
közszolgáltatási szerz^dés megkötését követ ^en alkotott jogszabály a szerz ^déstartalmi

elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerz ^d ^ fél lényeges és jogos érdekeit
sérti, a Felek egybehangzó akarattal, 30 napon belül a szerz^ dést módosíthatják.

•

A szerz^désben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvr ^l szóló 2013. évi V.
törvény vonatkozó szabályait, továbbá a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.

•

Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a szerz ^désben foglaltak m ^szaki
ellen ^rzése és a kapcsolat tartására az alábbi személyeket jelöli meg:
A megrendel ^ részér^l: Maczó László

Közszolgáltató részér^ l: Soós Péter
•

/Telefonszám: 30/921-33-64
/Telefonszám: 32/486-027
/Telefonszám: 70 967 0177

Jelen közszolgáltatási szerz ^ dés megfelel ^ségét az NHKV Zrt. vizsgálja.

Szerz^d^ Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvita esetén törekszenek annak peren
kívüli rendezésére, melynek hiányában az esetleges jogvitájuk elbírálására — hatáskört ^ l függ^en
— a I latvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék illetékességét kötik ki.

A szerz^ dést a felek elolvasták, azt megértették, s mint akaratukkal mindenben egyez ^t
jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2016. június. hó 28. napján

Bér Községi Onkormányzat
képv.: Maczó László polgármester
megrendel ^

Hatvan és Térsége 1 lulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felel ^sség^ Társaság
képviseli: Soós Péter ügyvezet ^
közszolgáltató

Záradék
Jelen szerz^ dést Bér Községi Önkormányzat Képvisel ^-testülete
határozatával hagyta jóvá.

számú

