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KOzSZoLGALTATAS I SzE Rz6DES
II. SZAMU MODOSiTASA

amely letrejdtt egyr6szrol ,,DUNABOGDANYI \t'iZM1" 6s Szol96ltat6 Nonrprofit Korl6tolt

masreszrol

Felelciss6gfi T6rsas5g
sz6khelye: 2023Dunabogd6ny, Kossuth L. u.76.
cegjegyzek szama: 1 3- 09-1 26506
adoszdma: 1 8665453-i2-1 3
ba n ksz6 m | fi6t v ezetS lr itelint6zet: Du naka nya r Taka16kszdvetkezet
ban kszd m I aszAma. 64'7 000 1 4-1 000 1 765
k6pviseli: Ol6h Jozsefn6 ugyvezeto
mint Dunabogddny Kdzs6g Onkormdnyzata k6zbeszez6si
ajdnlatkero - 6ltal megbizott Megrendel6,

a Hullad6kgazd6lkotl5si Konzorcium Agglomer6cio, melynek
tagjai:
n6v: AHK Agglomer'6ci6s Hullad6kkezelS Nonprofit Korl6tolt
Felel5ss6gff T6rsas6gl
sz6khely: 1081 Budaperst, Alfoldi utca 7 .

fl<6pviselo: Fabro Vilmors Ugyvezet6
cegjegyz6ksz6m : 0 1 -09-890500
adosz5 m : 1 4 1 357 58-2- 42
szlmlavezet6 p6nzint6:zet neve: Budapest Bank Zrt.
sz6mla szama: 1 01 00716-59823700-01 001 004
6s
n6v: F6vA ros i Kcizte rii let-fen nta 16 Zer|korfi en M ff kcid6 No n p rofit
lR6szv6nyt6rsas6g
sz6khely: 1081 Budapest, Alfoldi utca 7.
k6pviselik: V6s6rhelyi Tibor P6l strat6giai 6s Uzletfejleszt6si
vez6rigazgato-helyetter; 6s Nagy Ldszlo Albert mrlszaki
v ez6rigazgato- h e I yette r;
cegjegyz6kszd m : 0 1 -1 Cl-0431 57
ad6sz6m: 12166602-2-44
szAmlavezeto p6nzint6;zet neve: OTP Bank Nyrt.
szdm la sz6 ma : 1 17 84009-20400323-00000000
mint Kcizszolg6ltat6

(egyUttes emlit6sUk eset6n: Felek) kdzdtt az alulirott napon 6s helyen, a k6vetkezo felt6telekkel:

1. Felek el6zm5nvk6nt rogzitik, hogy Megrenoel6, mint kozds aj6nlartkerok egyike kozoss6gi
nyilt kdzbeszez6si eljdr6st folytatott le ,,Hullad6ksz1llftAs - Leanyfalu, Dunabogddny,
Tahitotfalu telep1l6seken" t{rgyAban, amely'nek Dunabogddny vonatkozdsAban az elj6rds
nyertese a Kozszolgdltato lett. El6bbieknek megfelel6en a Felek Dunabogddnyban 2013.
j0lius 2. napjSn k6zszolg6ltatdsi szerz6d6st kotdttek egym6ssal, amelyet. a
kdzbeszez6sekrol szolo 2011. 6vi CVlll. t6rv6ny 132. $ szakaszdban foglaltaknak
megfelel6en2014. jUnius 30. napj6n 2014. jrilius 1-ei hatdlybal6p6s:;el k6zos megegyez6ssel
m6dositottak.

2. Felek rogzitik, hogy jelen szerzod6smodcsites inOot<a, hogy a hullad6kgazd6lkod6si
k6zszolg6ltat6s jogi alapj6ul szolg6lo hullard6kr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. torveny (a
tov6bbiakban: Ht.) 2016.6prilis 1{61 hat6lyos;9218. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak alapjlnaz
dnkorm6nyzatoknak nrodositaniuk kell a kd;zszolg6ltatdsi szerzoddseiket oly modon, hogy
azokb6l tdrl6sre kerUl a kozszolgdltatdsi dijbeszed6s 6s a kintl€rvos6g-kezel6s, valamint
rogzlt6sre kerUl, hogy a kozszolg6ltat6 reszere a Koordindl6 s;zerv a kozszolgdltatdsi
szerzod6sben rogzltett feladata iert szol g 6ltatiisi d ijat fizet.



Az allami hulladekgitzdalkoddsi kdzfelada;l ellatdsdra letrehozott szervezet kijet1leserbt,
feladatkdrerol, az adatkezeles modjarol, valamint az adatszoligattatasi k6telezettsegek
reszletes szabalyairol szolo 69/2016. (lll. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: 6g/2rj16
Korm. rendelet) 4. S (4) bekezd6se alapj6n az onkorm ilnyzat a kozszolg6ltat6si szerz6rC6s
modosltdsdt kdvetoerr, a modositdst az NHf(V Nemzeti Hullad6kgerzd6lkoddsi Koordindlo 6s
Vagyonkezel6 ZArikt:rfien MLikodo R6szvrinytiirsasdg (tovdbbiakban: Koordindlo szerv)
r6sz6re koteles megkUldeni, aki az (5) bekezd6s alapj6n megvizsg6lja, hogy aztarlalmazza-e
az alSbbiakat:
. a Koordindl6 szervre vonatkozo kdzszolgdrltatdsi d'rjbeszed6st;
o a Koordin6l6 szervre vonatkoz6 kintl6v6s€rg-kezel6st, valamint;
. a kdzszolg6ltat6 r6sz6re a szolg6ltatiisi dijfizet6sre vonatkoz6 rendelkez6seket a
j ogszabdlyba n el6 f rt felt6teleknek megfelelo La rtalom m al.

A 6912016. Korm. rendelet 7 S (1) bekezd6,se klmondja, hogy a Koordindlo szerv vizsgdlja,
hogy a kdzszolgSltato tevekenys6ge megfelel-e az oHKT el6irdsainak.

A 6912016. Korm. rendelet 20. S (1) bekezd5se el6irja a kozszolgdltato r6sz6re a
k6zszolg6ltatdsi terUlerte vonatkozlsAban minden olyan adat 6tadiisdt, amely a Koordindl6
sze rvn e k a kozszo I g 5 ltat6s i dij szAml1z1s6hctz sz U ks6g es.

3. Felek a 2013. j0lius 2-An letrejdtt 6s 2014. j0nius 3O-6n m6dositott kozszolgdltat6si
szerz6d6st - jelen szerz6d6sm6dosltds 2. pontjdban foglaltarkra tekintettel - koz6s
megegyez6ssel a kdzbeszez6sekrol sz6ki 2015. 6vi CXLlll. tcirv6ny (Kbt.) 197. S (1)
bekezd6se szerint ir6nyado 141. S (4) bekezd6s c) pontj6ban foglaltak alapjAn az
alSbbiak szerint modositj6k, oly modon, hogy aSzerzodls 15., 16.,5s 18. pontjai helyebe
az alAbbi rendelkez6sek l6pnek, valamint a 25. pont egy 0j alponttal eg6szul ki.

,,15. Felek rogzitik, hogy a Ht. felhatalmazAsa aliapjdrr a k6zszolg6ltat6si dijat a Koordin6l6 szerv
szedi be, a dij sz6mlAz{s1r6l, beszed6s6rail 6s az ezl kovet6en keletkezett kintl6vos6gek
kezel6s6rol maga, vagy kozrem rlk6doje 0tjd n gondoskod ik.

Felek r0gzitik, hogy a Kdzszolgdltato r6rsz6re a KoordinSl6 szerv a kozszolg6ltat6si
szerz6d6sben rogzltett hulladekgazd6lkod6,si kozszolgdltatSsi feladatai6rt szolg6ltat5si d[jat
fizet, a vonatkoz6 jogszabdlyban meghatdrczott modon, felt6telekkel es hatdridoben.

16. K6zszolg5ltato a rendszeres adatszolgdltatdsa keret6ben megadott, az ell6tott
hullad6kgazd5lkod5si kozszolg6ltatSsi feladatok falldjAra, tartalm5ra 6s mennyis6g6re
vetitett, korrekci6s t6nyezokkel korrigdlt, valamint a vonatko;ro rendeletben felsorolt
felt6telek fenn6ll6sa eset6n csdkkentett, a Koordindlo szerv 6ltal a Kdz:szolgdltatonak
fizetett szolg6ltatdsi clijra jogosult.

A szolg6ltatdsi dijbarn a hulladekgazd6lkod6si kozszolgdltat6s teljes kdzvetlen k6lts6ge
megt6rlt6sre kerUl, igly a haszonanyag 6rtelresit6s6rol a Koordin6l<i szerv gorrdoskodik 0gy,
hogy a Kdzszolg{ltallo valamennyi haszonernyagot kdteles a Koordin6l6 szetrv 6ltal kijelolt
szervezetnek dtadni. 2016. jrilius 1. napjdtol a haszonanyag-6rt6kesitesb6l ered6 bev6tel a
Koordin6lo szervet ilk-.ti meg."

,,18.A Koordin5lo szerv a kozszolg6ltat6si d'rjakra vonatkozo szdmldkat a 69111016. (lll. 31.)
Korm. rendelet 20. S (1) bekezd6s szerinti adatszolgdltat5s alapj6n 6llltja ki.

18.1 . A KozszolgSltato hiiinyos vagy k6sedelmers adatszolgdltatdsa eset6n a Koordin6l6 szenr a
nem megfelel6 adatszolg6ltatdssal 6rintett ingatlanhaszn6lo tel<intet6ben a Koordiniil6
szerv 6ltal legutobll kiszdml6zott kozszolgdltatSsi dij161 6llit ki sz6ml5t. Az ezzel
dsszefUgg6sben keletkezo dijkorrekcio eset6n minden helyt6ll6si k6telezetts6g a
Kdzszolg6ltatot terherli. Az igy keletkezo kcizszolg6ltat6si dijkUldnbozet pozitiv m6rleg6t a
Koordind16 szerv a KdzszolgSltat6nak fizetend6 esed6kes szolgSltart6si dijba beszdmitja.



18.2. A Kdzszolglltato hi6nyos vagy helytelen adatszolgdltat6sdb6l eredo, a KoordinSl6 szerv
dltal nem megfelt:lo adattartalommal ki6llitott r;z5ml6kkal kapcsolat,os valamennyi
kovetkezm6 ny6rt a l(ozszolg5 ltatot terhel i feleloss6g.

18.3. A Koordin6lo szerv a 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet 20. S (1) bekezd6s szerinti
adatszolgdltatdsbol kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs
k6zszolgSltatdsi dijfizet6s meghatarozva azr. adzttszolgSltatdsban, ugyanakkor velelmezheto,
hogy az ingatlannal dsszefUgg6sben teljesites tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult
ingyenesen adatot k;,6rniaz illet6kes hatosiigtol a6912016. (111.31.) Korm. rerndelet20. S (1)
bekezdSs szerinti adatszolg6ltat6sb6l hilnyzo ingatlanok 6s szUks6ges adataik
meg6llapitdsa 6rdek6ben.

18.4. Az adatszolg6ltatilsban rogzitett ingatlanok adatait a Koorclin6lo szerv megkUldi a
Kozszolgdltatonak, r5s felhivja a KozszolgSltatot, hogy a megkUldott ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6sdnak megfeleloen korrigSlja a 69/2016. (111.31.) Korm. renclelet 20. S (1)
bekezd6s szerinti adatszolgSltatdst legk6s6bb az 6rtesit6s k6zhezv6tel6t koveto 8 napon
belUl. A korrekci6t kovet6en - a Kdzszolgdltato elt6ro adatszolg6ltat5sa hi6nydban - a
Koordin6lo szerv a kdzszolgdltatdsi dijat az ingatlantulajdonosnak szAml1zza ki. A
Koordin6l6 szerv a l<iszdml6zott 6s az ing:rtlanhaszn:il6 dltal hatdrrid6n belUl ki nem fizetett
kozszolg 6ltat6si d ij behajtSsa 6rdek6ben i n t6zked i k. "

18.5. A Kozszolg6ltat6 a Magyar Energetikai 6s Klzmfi-szab6lyoz1si Hivatalnak (a
tovdbbiakban: Hivatal), valamint a KoordinSlo szervnek minden olyan tiij6koztatdst 6s
adatot megad, amelly ezen szeryezetek hullad6kgazddlkoddsi kozszolgdltatSsi d'r1jal es
szolgdltat6si dijjal kilpcsolatos tev6kenys61l6hez sztrks6ges. A Kozszolgdltato a Hivatal 6s
a Koordin6l6 szerv dltal megjeldlt tartalornmal, form6ban 6s hert6ridon belUl eleget tesz
tdjekoztatAs i 6s ad al.szo I g d ltatds i kote lezetts6g 6 ne k.

18.6. A Koordin6lo szerv a kisz6ml6zott 6s a;z ingatlanhaszn6lo 6ltal hat6rid6n belUl ki nem
fizetett kdzszolg6ltatdsi dlj behajtSsa 6rdel.r6ben int6zkedik. A 2016. 6prilis 1-ig keletkezett
kintlev6s6g beszed6se a Megrendelo feladata.

18.7. Atelieslt6siqazol6$ rendie: Megrendelo a Koordin6lo szerv 6ltal meghat6rozott modon 6s
formdban elektronikus Uton igazolja az acott idoszal< tekintet6ben a Kozs:zolg5ltat6nak a
kozszolgdltatdsi szerz6d6s el6ir6sai szerinti teljesit6st. A kiadott teljesit6siglazol1s igazolja
a vonatkozo onkormdnyzati rendelet 6s a kdzszolgdltat6si szenz6d6s szerinti
kotelezetts6gek teljes kdrri ell5t6s6t.

A Kdzszolgdltat6 a lulegrendel6 teljesitesigazoliisdval a KoordinSl6 szervnel< igazolja, hogy
a Megrendelonek a Klzszdgdltat6 kczszolgSltat5si tevSkenys696nek, teljesit6s6vel
kapcsolatban kifogdsa nem merUlt fel. A KoordinSlo szerv a honlapj6n a teljesit6sigazol6s
elvdrt tartalmi k6veterlm6nyeit kdzz6teszi.

Ha a Megrendelonrek a KdzszolgSltat6 6ltal ell5tott kdzszolg6ltat6si tev6kenys6ggel
kapcsolatban kifog6rsa merUlt fel, rigy a kil'og6ssal nem 6rintett feladatr6szr=k tekintet6ben
kerUl sor az ell1tAslrt felelos 6ltali teljesit6sigazol6s kiadds6ra. Ebben az esetben a

teljesitesigazolls sordn rdgziteni kell a lVlegrendelo kifogdsait, 6s az Slterla alkalmazott,
i I letve a I ka I mazn i tervezett jog kovetkezm6nyeket. "

,,25. I MegrendelS a Szerzbd6st felmondhatia, ha ...]

c) a Kozszolg6ltato nem rendelkezik a Ht.-ben eloirtaknak elleget tevo megfelel6segi
v6lem6nnyel."

4. A kdzszolg6ltatSsi sz<>rzodls jelen m6dositAssal nem 6rintett pontjait a Ferlek v6ltozatlan
tartalommal fenntartjdk. Jelen szez6dtismddositlis a klzszdg6ltatlrsi szezod6s
elv6laszthatatlan r6sztit k6pezi, a klzszolgdrltatdrsi szezod6s jelen szerzodEsmodositdssal



egyutt 6rv6nyes. Jelen kdzszolg6ltatdsi szerzod6smodositSs aldirSs6nak napjdn lep hat6lyba,
a Felek ko::Ul jelen szerrz6d6smodositdst legkesobb al6iro a16ir6s6nilk d6tum6val.

5. A szerz6rd6smodosit6s 6rtelmez6s6re 6s minden olyan k6rd6sben, amely jelen
szerz6d6smodosit6sban nem szabAlyozott, a Polg5ri Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 2013. evi V.
t6rv6ny (Ptk.), a kdzlreszerz6sekrol sz6lo 21015. evi CXL|ll. torv6ny (Kbt.) 6s a vonatkozo
egy6 b j ogszab6lyok rendelke z6sei az i r5 nyadok.

A jelen szerzod6smodositdst a Felek dttanulrndnyoz6s ut6n, mint szdndekukkal 6s Ugyleti
a ka ratu kka I m i nd e n be n m Lrg eg ye z6t c5gszerti en j ovd h a g yo I a g irjak al6.

Jelen szerz6d6smodosit6s 5 pontb6l, 4 szAmozott oldalbol, 9 eredeti p6ld6nyban k6szUlt,
amelybol 3 pelddny Megrerndel6t, 6 p6lddny Kdzsizolg6ltatot illeti meg.
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