
 1 

KÖZSZOLGÁLTATÓI SZERZ İDÉS 
 

Amely létrejött egyrészrıl: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
Székhely: 2351 Alsónémedi, Fı út 58. 
Telefon: +36 29 337 101 
Adószám: 15730349-2-13 
Bankszámlaszám: 10402881-50515153-52531010 
Képviseli: Vincze József polgármester 
 
mint Megrendelı, másrészrıl: 
 
Inárcs-Rend Kft.  
Székhely: 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. 
Telephely: 2366 Kakucs 0132/66 hrsz.  
Adószám: 23997545-2-13 
Bankszámlaszám: 11742032-20014074 
Képviselı: Farkas András ügyvezetı 
 
mint Közszolgáltató között, a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerzıdı felek rögzítik, hogy Inárcs település közigazgatási területén keletkezı  

 
• mőanyag PET palack,   
• italos karton doboz, 
• karton, újság és egyéb papír, 
• fém sörös, üdítıs doboz, 
• egyéb tiszta mőanyag flakon, 
• mőanyag zsugor és sima fólia, bevásárló szatyor 
 

hulladékot az Inárcs-Rend Kft. összegyőjti, elszállítja és a megfelelı elıkezelési 
mőveletek elvégzése után újrahasznosításra átadja. 

 
2. A Közszolgáltató e közszolgáltatói szerzıdés hatálya alatt köteles havonta két 

alkalommal, - kéthetente -, a település lakóházai elé kihelyezett, erre a célra 
rendszeresített hulladékgyőjtı zsákokat begyőjteni és elszállítani, valamint további 
feldolgozásáról gondoskodni. 

 
3. Amennyiben szélsıséges idıjárási körülmények (hóakadály, jeges út) vagy más objektív 

ok miatt a meghatározott napon a győjtés meghiúsul, Közszolgáltató a győjtést az azt 
követı elsı lehetséges napon elvégzi, ezt a Megrendelıvel közli. 

 
4. Közszolgáltató köteles a szelektív hulladékgyőjtéshez szükséges hulladékgyőjtı 

zsákokról gondoskodni, és azokat a szolgáltatást igénybevevı lakosság számára 
biztosítani. 

 
5. Közszolgáltató e szolgáltatást ingyenesen végzi. 
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6. Közszolgáltató feladata teljesítése során köteles a győjtés helyét a lehulló hulladékoktól 
megtisztítani és a területet tisztán hátrahagyni. 

 
7. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a szelektív győjtéshez biztosított zsákokba 

kizárólag jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott anyagok kerülhetnek, amennyiben 
más hulladék kerül a zsákokba, úgy azokat nem kötelessége Közszolgáltatónak 
elszállítani. 

 
8. Közszolgáltató kommunális hulladék begyőjtését és elszállítását nem vállalja. 

 
9. Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége 2012. augusztus 3. napjától kezdıdik, és 

2012. december 31. napjáig szól. 
 

10. A kölcsönösen megállapított felmondási idı mindkét fél részére 60 nap. Amennyiben a 
szelektív hulladékgyőjtésben önkéntesen résztvevı háztartások száma 30 % alá csökken, 
és ez által a begyőjthetı mennyiség is jelentıs csökkenést mutat, úgy Közszolgáltató 
minden következmény nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja jelen szerzıdést. 

 
Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az önkormányzat rendeletei, és a Ptk. 
rendelkezései az irányadóak. 
Szerzıdı felek jelen szerzıdést – mint akaratukkal mindenben megegyezıt – jóváhagyólag 
írják alá. 
 
 
Inárcs, 2012. augusztus 2. 
 
 
 
 
 
 

..…………………………………..      ………………………………….. 
 
    Megrendelı            Közszolgáltató 
             Vincze József polgármester                                             Farkas András ügyvezetı 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
……………………………………… 
 
           Dr. Percze Tünde jegyzı 


