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2021. januar 14.

a nem kézmiivel ésszegyiijtitt szennyviz elszallitisara vonatkozé szerzédés
meghosszabbitasardlés uj beszerzési eljaras lefolytatisarél

Tisztelt Képviselé-testilet!

1.Elézmények:

A 2018. évben Poméz Varos Onkorményzat ( a tovdbbiakban: Onkorményzat) 2 nem kézmiivel
osszegylijtétt haztartasi szennyviz elszallitasa targyaban nyilt palyazati eljarast folytatott le, amelynek

eljarasban palyazati anyag nem érkezett be, vagyis az eljaras eredményteleniil zérult.

Ennek kévetkezményeképpen Pomaz Vaéros Onkormdényzata 2019. januér 14. napjan a hivatdsos

katasztrofavédelmi szerv viziigyi és vizvédelmi hatés4gi hatdskérrel rendelkezé testtileti szervéhez,

mint a nem kézmiivel dsszegyfjtétt haztartési szennyviz begyiijtésére vonatkozé nem rendszeres

kézszolgaltatasrél sz616 378/2015.(XIL.8.) Kormanyrendelet ( a tovabbiakban: Korményrendelet) dltal

targyban kijelélt hatésAghoz (a tovabbiakban: Kijelélt hatésdg), benyijtott kérelemmel fordult,

amelyben az Onkorményzat a szennyviz ideiglenes begyiijtésének ellatdsdra kézérdekii szolgaltaté

kijelélését kérte.

A Févéarosi Katasztréfavédelmi Igazgatésdg, mint Kijelélt Hatéség 2019. jinius 21. napjan kelt,

Poméz telepiilés kézigazgatasi teriiletén a nem kézmiivel dsszegyijtétt haztartési szennyviz

begyéijtését és szdllitését végz6 k6zszolgiltat6 kijelélése tigyében tdérgyd hatdrozatéval a

»SILVANUS”Epitéipari, Szolgaltaté és Kereskedelmi Korlatolt Felelésségii Tarsasdgot (székhelye:
2014 Csobanka, Kossuth Lajos utca 6/b.) jelélte ki a nem kézmiivel ésszegyiijtétt haztartasi szennyviz

elszallitasa vonatkozasdban kézérdekii szolgaltatéva.

A Kijelélt hatéség kijel6él6é hatérozata alapjan az Onkorményzat 2020. janudr 29. napjan a nem

kézmiivel désszegyiijtétt haztartasi szennyviz begyiijtésének ideiglenes ellatésdra vonatkoz6

kézszolgaltatas biztositasa targyaban kététt kézszolgaltatdsi szerz6dést (a tovabbiakban: Szerzédés) a

kijelélt Kézszolgaltatéval. A Szerzédés hatdrozott idére, 2020. jiius 21. napjaig terjedé iddre

kéttetett.



2.Iranyad6 jogszabalyok:

A vizgazdalkodasrél sz6lé6 1995. évi LVII. térvény (a tovabbiakban: Vagtv.) 4.§ (2) bekezdésének d.)

pontja alapjan:

»A telepiilési 6nkorményzat -vizgazddlkodasi tevékenységek, mint kézfeladatok (kézszolgéltatasok)

kérében - kételes gondoskodni a telepiilésen talalhaté szennyvizbekétés nélkiili ingatlanok esetében a

nem kézmiivel ésszegyiijtétt haztartasi szennyviz begytijtésének szervezésérdl és ellendrzésérdl.”

A Vgtv. 44/C.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a telepiilési 6nkormanyzat vagy azok tarsuldsa

kételezGen elldtandé kézszolgdltatasként a kéziizemi csatornahdlézatba vagy a vizgazdalkodasi

hatés4gi jogkér gyakorlas4rdl sz616 kormanyrendeletben meghatdrozott médon engedélyezett egyedi

szennyvizkezelés utan befogadéba nem vezetett haztartasi szennyviz begytijtésére kézszolgaltatast (a

tovabbiakban: kézszolgaltatas) szervez és tart fenn.

A Vagtv. 44/G.§ (1) bekezdése szerint a telepiilési énkormanyzat képvisel6-testiilete a kézszolgaltatas

elldtasara irasban szerz6dést kot.

A veszélyhelyzet kihirdetésér61 sz616 478/2020 (XI.3.) Kormanyrendelet 1.§ szerint: ,a Kormany az

élet- és vagyonbiztons4got veszélyezteté témeges megbetegedést okoz6 SARS-CoV-2 koronavirus

vildgjarvany (a tovdbbiakban: koronavirus vilagjarvany) kévetkezményeinek elharitasa, a magyar

Allampolgdrok egészségének és életének megévdsa érdekében Magyarorszag egész tertiletére
veszélyhelyzetet hirdet ki.” A katasztréfavédelemrél és a hozzd kapcsoléd6 egyes térvények
médosités4rél sz6l6 2011. évi CKXVIII.térvény (a tovdbbiakban: Katv.tv.) 46. § (4) bekezdéseszerint

veszélyhelyzetben a telepiilési énkormanyzat képviselé-testiiletének feladat-és hataskérét a

polgarmester gyakorolja.

3. Déntési lehetéség bemutatasa:

3.1/ A Kijelélt hatéség 35100-1993/2019. hiv. szami hatdérozaténak II. / pontja az alabbiakat mondja

ki:

az ideiglenes begyiijtési elldtas megkezdésének idépontja és az ideiglenes begyiijtési ellatds

idétartama: jelen hatdérozat kézhezvételétél (2019. jimius 25.) az uj kézszolgaltatasi szerzddés

megkétéséig, de legfeljebb 2021.jumius 19. napjaig tart.”

A Kijelélt hatésag hivatkozott hatarozataban foglaltak szerint lehetéség van a 2020. janudr 29, - 2020.

junius 21, napjdig terjedé, hatdrozott idére kététt kézszolgdltatési szerzédés meghosszabbitaséra,

2021. jinius 19. napjdig, szerzédésmédositds keretében.

Pomaz, 2021. janudr 12.

  
polgarmester



Hatdrozati javaslat:

Pomaz Varos Gnkormanyzat

Polgdrmesterének....../2020. (X1.06.) énkorményzati hatarozata

anem kézmiivel ésszegyiijtétt szennyviz elszAllitasara vonatkoz6 szerzédés

meghosszabbitasar6lés uj beszerzési eljaras lefolytatasarél

Pomaz Varos Onkormanyzat Polgarmestere a veszélyhelyzet kihirdetésér6l sz0l6 478/2020.

(X1.03.) Kormanyrendelet 1.§-4ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a

katasztrofavédelemrél és a hozzé kapcsolédé egyes torvények médositas4rél sz6l6 2011. évi

CXXVIII. térvény (a tovabbiakban: Katv. tv.) 46.8 (4) bekezdése alapjan a Pomaéz Varos

Képvisel6-testiiletének feladat-és hatdskérét gyakorolva, az ankorményzatnak az Alaptérvény

32. cikk (1) bekezdés b.) pontjaban,a vizgazdalkodasrél sz6]6 1995. évi LVILtérvény 44/C.§

(1) bekezdésében és 44/G. §-aban foglalt feladatkérébeneljarva az aldbbi hatérozatot hozza:

1. A Pomaz Varos Onkorményzata a F6vdrosi Katasztréfavédelmi Igazgatésdg 2019.

jdmius 21. napjén kelt, Poméaz telepiilésen a nem kézmiivel adsszegyiijtétt haztartasi

szennyviz ideiglenes begyiijtésének ellatasa targyaban kelt kézérdekii szolgaltat6

kijel6l6 hatarozataban meghatdrozottak alapjan a SILVANUS?”Epitéipari, Szolgaltaté

és Kereskedelmi Korlatolt Felelésségti Tarsasdggal (székhelye: 2014 Csobanka,

Kossuth Lajos utca 6/b.) 2020. januar 29. papjan megkotétt kézszolgéltatasi szerzddést

2021. jinius 19. napjaig meghosszabbitja, és felkéri a polgdrmestert a szerzédés

modosités4r6l sz6l6 - jelen hatarozat mellékletét képezé - dokumentum aldirasara.

2. A polgérmester gondoskodik - a vizgazdalkodasrél sz6l6 1995. évi LVIL. toérvény

44/G. §-dban foglaltak szerint - a kézszolgéltatds elldtasara vonatkozé beszerzési

eljéras lefolytatasaré! oly médon, hogy az Uj kézszolgaltatasi szerzédés 2021. jinius

20. napjan hatalyba léphessen.

Hataridé:1. pont szerinti szerzédéskotésre : 2021. 02.01.

2. pont szerinti beszerzési eljaras meginditasara 2021. 03. 01.

Felelds: Leidinger Istvan polgarmester

Ahatarozat végrehajtasaban kézremikadik: Vérosfejlesztési és Varosiizemeltetési Osztaly

Ahatarozatvégrehajtasaréljelentést tesz: Varosfejlesztési és Varosiizemeltetési Osztaly

Latta:

 



1.sz4mii melléklet

KOZSZOLGALTATASI SZERZODES

a nem kézmiivel ésszegyiijtott haztartasi szennyviz. begyiijtésére vonatkoz6 kézszolgaltatas
biztositasara
mely létrejétt egyrészrél

Pomaz Varos Onkormaényzata
Képviseletre jogosult: Leidinger Istvan polgdrmester
Székhely: 2013 Poméz, Kossuth L.u. 23.,
Ad6szam: 15731058-2-13

Bankszémlaszam: 10403057-50485456-57481008
mintaz ellatasért felelds (a tovabbiakban: Onkorményzat)
masrészr6l

*SILVANUS”Epitéipari, Szolg4ltaté és Kereskedelmi Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Képviseletre jogosult: Stollar Karoly tigyvezet6
Székhely: 2014 Csobanka, Kossuth Lajos utca 6/b.
Cégjegyzékszim: 13-09-072331
Statisztikai szamjel: 10710085-4120-113-13
Adészam: 10710085-2-13
Bankszamlaszam: 73612061-10253704-00000000
mint kézszolgaltat6(tovabbiakban: Kézszolgaltaté)
-a tovabbiakban egyiittesen: Felek-kézétt alulirott helyen és id6pontban az aldbbifeltételek
szerint.

1, Elézmények

1.1. Az egyes kézszolgaltatésok ellatésdré] és az ezzel dsszefiiggé térvényméddositésokrél sz616
2013, évi CXXXIV. térvény 3/F. § (1) és (2) bekezdése alapjén, ha a telepiilési énkorményzat a
nem kézmiivel ésszegyiijtétt haztartési szennyviz begyijtési kézszolgaltatés (a tovabbiakban:
kézszolgaltatds) ellétését a vizgazdalkodasrél sz6l6 1995. évi LVI. térvény (a tovdbbiakban:
Vgt.) 44/F. és 44/G. §-dban foglaltak szerint nem biztositja vagy a kézbeszerzési eljdras
eredménytelensége miatt mem biztosithaté, a telepiilési Gnkormdnyzat e kérilmény
bekévetkezésér6] haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belil téjékoztatja a nem kézmiivel
Osszegyiijtétt haztartdsi szennyviz begyiijtésére vonatkozé nem rendszeres kézszolgaltatdsrél
sz616 378/2015.(XII. 8.) Korm.rendelet (a tovabbiakban: 378/2015., (XII. 8.) Korm.rendelet) 1. §
a) pontjaban kijelélt szervet.

1.2. Az dllami szerv az ellatéshoz fiizéd6 kézérdekbél a kézszolgaltatds ideiglenes elldtasdra a
tajékoztatést kévet6 15 napon beliil hatésagi eljérés keretében kézérdekfi szolgéltatét jelél ki a
kémyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé vagy a Févdrosi Katasztréfavédelmi Igazgatésdg
Igazgaté-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésdgi Osztdly (a tovdbbiakban: FKI-
KHO)altal nyilvantartasba vett szolgdltaték kéziil. A 378/2015. (XII. 8.) Korm.rendelet3.§ (7)
bekezdés szerint az ideiglenes begyiijtési eljardsra térténé kijelélés idétartama a kijelélés
meghosszabbitasa esetén sem haladhatja meg az dt évet.

1.3. A 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet3.§ (1) bekezdése alapjén az ideiglenes begyijtési
ellatdsra elsGdlegesen az énként kételezettséget vallalé, mas telepiilésen kézszolgaltatést végz6



gardaikodd szervezetet kell kijeléini, ha az megfelel a Vgt. 44/0 §-ban meghatdcozott

rendelkezéseknek.

A. fentiekte tekintettel megallapitasia kertili, hogy a "SILVANUS” Kit. teijeskieiien megtelel
mind atéigyi, mind a személyi feltételeknek, Az egyes kézscolgdltatasok ellétisdrdl &az ezzel

bsszeliigad rérvénymédositésokt6| sz5l6 2013, évi CXXXIV, térvény L 8 (6) bekelésében

foglalt alapelveiben meghatdéruzott kivetelményekre {az ellatas hatékouysdgdhioz, gyovsasigahoz,

gardasigosségdhoz fiiz6d6 kézécdekre, a lakossdg méltdnyos érdekeire), tekintettel, a

"SILVANUS”Kft. keriilt kijelélésre Pomdaz. telepiilés tekintetében a kdzszolgaltatas ellaiisira.

 

2. A Szerzidéskités célja

2.A szerzidéskétés célja, hogy a kézszolgéltacdsi szerzidéssel Pomdz Varos Onkorményzata a

nem kizmiivel dsszegyjtétt hdztartdsi szennyviz. begytijtésére vonathazé kézszolgdltatds helyt

szabalyairdl sz6l6 énkorményzati rendetete (a tovdbbiakban: 6nkormanyzati rendelet) és a nem

kézmiivel dsszegyiijtétt haztartisi szennyviz begyiijtésére vonatkozé was jogszabalyok

reudelkezéseinek megfeleléen biztositsa Pomdz kézigazgatési teriiletén a nem kézmiivel

dsszegytijtétt haztartdsi szennyviz begyiijtéséve vonatkoz6 kézszolgéltatés teljes kérd,

jogszabalyoknak megfelelé ellatasat.

3. Aszerzédés tartalma, hataélya

3.1. Az Oukormanyzat megbizza Kizszolgaltatét Pomaz kézigazgatasi teriiletén az ingatlanokon

keletkezé, uem kézmiivel Osszegyijtétt haztaridsi szennyviz (a tovdbbiakban szennyviz)
ideiglenes taroldsdva szolgélé gyiijtéhelyrdi tériénd begyiijtésével, tovdbbd a szennyviznek
attalmatlanitds céljabél térténd readszeves elszdllitasdval, tovabba a begyiijtétt és elszallitott
szennyviz avtalmatlanitésa céljabol a kijelélt drtalmatlanité telepen térténd elhelyezésével (a

tovabbiakban: kézszolgaltatas).

3.2, Kézszolgaltaté vallalja, hogy a kézszolgaltatast folyamatosan,teljes kériien, a hatalyban lévé

jogszabalyi eléirésok maradéktalan betaridsa mellett teljesiti, a kézszolgaltatas teljesitéschez

sziikséges mennyiségti és mindségii jarmiivet, gépet, eszkizt, berendezést biztositja, valamint a

sziikséges létszdmi és képzettségii szakembert alkalmazza.

3.3. A Szerz6d6 felek jelen kézszolgaltatasi szerzddést hatdrozott idére, 2021. juinius 21. napjaig

terjedé idéve kétik meg azzal, hogy az ideiglenes begyijtési ellatisra torténd kijeldlés

id6tartamanak meghosszabbitisa esetén a meghosszabbitott idétartamig tart.

3.4. A begyiijtétt szennyviz iiritésének helye a DAKOV Dahas és KémyékeViziigyi Kft.

tizemeltetésében lévd Solymér telepiilési szennyviztisztité telepe (2083 Solymat, Fizfa u. 7.,

0189/2.3 hrsz. alatti ingatlan).

4. A Kazszolgaltaté kételezettségei és jogosultsagai

4.1. Koteles a begyiijtési tevékenységhez sziikséges személyi és targyi feltételeket biztositani.

4.2. Folyamatosan gondoskodni a nem kézmiivel ésszegyiijtétt haztartési szennyviz begytijtésérél

a kémyezetvédelmi, viziigyi és kozegészségiigyi eldirdsok megtartésa mellett.

4.3. Kételes a kézszolgaltatds teljesitéséhez sziikséges mennyiségi és mindségii jarmfivet, gépet,
eszkzt, berendezést biztositani, valamint a sziikséges létszami és képzettségii szakembert

alkalmazni.

4.4. A Kézszolgéltaté kételes az ingatlantulajdonos bejelentését6] szamitott legfeljebb 48 orén
beliil a vele egyeztetett idépoutbana szolgaltatast elvégezni.
Az elmulasztott elszallitast:
~ ha az a Kézszolgéltaté hibajabél nem tértént meg 24 6ran beliil,



- ha az a Kézszolgéltatétdl fiiggetlen, kiviil 4ll6 okok miatt tdrtént, 48 6rén beliil, vagy a rajta
kfviil 4116 okok megsztinése utan azonnal kételes pétolni.
Az elmulasztott elszallités pétlasanak id6pontjarél a Kézszolgéltaté az ingatlantulajdonost kiilén
értesiti.

4.5. A Kézszolgéltaté kételezettséget vallal arra, hogy kézszolgaltatasi tevékenysége keretében a
szemnyvizet kizarélag a 3.4 pontban kijelélt dtaddési helyen helyezi el, a_telepiilési
szemnyviztisztité telep szennyvizfogad6 miitargyaban.

4.6. Kézszolgaltaté az artalmatlanitas céljab6] beszallitott szennyvizrél nyilvantartast vezet, amely
tartalmazza a szennyviz:
- mennyiségét,
- mindségét,
- szérmazasi helyét.

4.7. A Kézszolgaltaté a kézszolgiltatas ellenériékeként jogosult a szolgaltatast igénybe vev
megrendelékt6l sz4mla kibocsdjtisa ellenében a jelen szerzédés mellékletében és az
énkormanyzati rendeletben meghatdrozott kézszolgéltatasi dij kézvetlen beszedésére.

4.8. A Vat. 44/E. § (1) bekezdése alapjan a Kézszolgaltaté részére a szolgaltatdst igénybe vevi
dltal meg nem fizetett dij, mint dijhatralék — a behajtds egyéb kéltségeivel egyiitt — adék médjara
behajtand6 kéztartozdsnak minésiil. A dijhatralék behajtés4r6l a Kézszolgaltaté értesitése alapjan
a jegyz6 intézkedik a Vgt. 44/E. § (2)-(6) bekezdéseiben szabalyozott elj4rdsi rend szerint.

4.9. A Kézszolgaltaté kételezettséget vallal arra, hogy a kizszolgaltatas kereteibe nem tartozé mds
szolgaltatasai kéltségeit, elszdmolasét és dijat szigorian elkiiléniti és ezeket a kdltségeket a
kézszolgaltatds dfjabél részben sem finanszirozza.

4.10. A Kézszolgaltaté kételes a kijelélés idétartamaalatt a tarngyhénapot kévetd hénap 5. napjaig
havonta adatot szolgéltatni a FKI-KHO felé a begyiijtétt szennyviz mennyiségérél, az érintett
ingatlan és lakossdgszim désszesitett megjelenftésével, a hénapban eléfordulé havaria
eseményekrél és arrél, hogy indokolt tébbletkéltsége keletkezett-e, ha igen, az mennyi ésszeget
jelent és milyen tételre vonatkozott.

4.11, Kézszolgaltaté a kézszolgaltatds részeként - telefonos - igyfélszolgdlati tevékenységet
biztosit a kézszolgéltatés megrendeléi, igénybe vevéi széméra. Az tigyfélszolgélati tevékenység
soran a megrendeléseket, kifogdsokat, panaszokat a hatdlyos jogszabdlyi rendelkezések szerint
kell kezelni. A k6zszolgaltatassal kapcsolatos panaszokrél, kifogdsokrél, azok kezelésérél és
megoldasaré] az alkalmazott kézszolgaltatasi dij mértékér6l és az alkalmazds tapasztalatairél a
Kézszolgaltat6é az Onkormanyzatot kiilén besz4mol6é keretében tajékoztatja a targyévet koveté év
méarcius 31. napjéig, amely besz4moléhoz kiteles a részletes kéltségelsz4molasatis csatolni.

5. Az Onkormanyzat kételezettségei és jogosultsagai

5.1. Az allami szerv intézkedésétél figgetleniil folyamatosan megtenni minden intézkedést a nem
kézmiivel dsszegydjtétt haztartasi szennyviz begyiijtési kézszolgaltatds helyredllitasa érdekében,
valamint megadni minden sziikséges informaciét a hatékony és folyamatos elldtasdhoz a
Kézszolgaltaté szamaraa Vgt. 44/C § (2) bekezdés g) pontjanak betartdsaval;
a) a teleptilésen miikédtetett kiilonbézé kézszolgéltatasok Gsszehangolasdnak elésegitésével és

eeb) a kézszolgaltaté kizarélagos kézszolgaltatasi jogdnak biztositasaval.

5.2, Az ideiglenes begyijtési ellétés megkezdésér6l, annak id6tartamdrdél és idépontjarél, az
ideiglenes begyiijtési elldtas dijarél és megfizetésének médjérél a helyben szokdésos médon,
tovaébba a honlapjan valé kézzététellel értesiteni a lakossagot.



5.3. Az Onkormanyzat az esetlegesen hozzd érkez6 panaszokat, kifogdsokat haladéktalanul

tovabbitja a Kézszolgaitaté felé. Az. ilyen jellegt panaszok, kifogdsok kivizsgaldsardl, a megtett

intézkedésekrél Kézszolgaltaté 30 napon beliil tdjékoztatja az Onkormanyzatot.

6. A Kizszolgaltatasi szerzidés médositasa és megsziinése

6.1, Szerz6d6 felek a jelon szerzddésteljesitése évdekeben egymassal kételesek egydlimiikddni és

a szerzidés vendelkezéseinek teljesiilése érdekében minden szlikséyes jognyilatkozatot,

hozzajarulaststb. a mdsik tél felkérése esetén haladéktalanul megadni. A szerzddéssel kapcsolatos

jognyilatkozatok érvényességéhez a nyilatkozat frasba foglalasa sziikséges.

6.2. Jelen szerzddést az Onkormanyzat és 2 Kézszolgdliaté egybchangz6 akarattal, k6zés

megegyezéssel -- kizdrdlag a jogszabdlyban meg nemhatdrazott tartalmi elemeit - médosithatjak.

6.3. Jeien kézszolgaltatasi szerziidés megsziinik az alabbi esetekben:
- 23.3 ponthan meghatarozott id6tartamlejartdval,
- a Kézszolgaltaté jogutéd nélkili megsztinésével,
- elallassal, ha teljesiiés még nem kezdddétt meg,
- felmondassal.

64. Az Onkormanyzat és a Kézszolgéltaté a kizszolgaltatasi szerzédést csak a Vgt.-ben

meghatdrozott esetekben mondhatja fel. A felmondasi id6 6 hénap.

G.5 A szerzédés megsziinése esetén a kézszolgaltatas ellatdsdval kapcsolatos valamennyi

dokumentumot, nyilvantartast a folyamatban lévé tigyek irataival egyiitt a K6ézszolgaltaté az

Onkorményzatnak a szerzGdés megszlinése napjan atadja.

6.6. Az Onkorminyzat a birtokdban lévé és a kézszolgaltatassal kapcsolatos valamennyi

dokumentemot, nyilvantartést a folyamatban lévé igyek irataival egyiitt az uj kézszolgattatasi

szerz6dés haidlybalépésének napjanaz. uj kézszolgaltaténak atadja.

7. Zaré rendelkezések

7.1. A szerzdésben nem szabdlyozott kérdésekre a Ptk., a Vgt., az 6nkormédnyzati rendelet és a

nem kézmiivel dsszegyiijtétt héztartasi szennyviz begyiijtésére vonatkozé mas jogszabalyok

rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.2. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az FKI-KHO: 6973/2018 szdmui hatarozat.

7.3 Jelen szerzdés alairaséra Pomaz Varos Onkerményzat Képviselé-testiilete 133/2019. ([X.18.)

KT-hatérozataval hatalmazta fel a polgarmestert.

Jelen szerzédést a Felek elolvasds és értelmezés utén, mint akaratukkal mindenben megegyezét

jovahagyolagirtak ala.

Pomaz, 2020.

Pomaz Varos Onkormanyzata ”SILVANUS”Kft.
Képviseli: [eidinger Istvan polgarmester Képviseli: Stollar Karoly igyvezeté

Onkorményzat K6zszolgaltaté



DrBalogh Pal
jegyz6

Jeszenszkiné Szikra Brigitta
pénziigyi ellenjegyz6

ASzerzddés Melléklete:

A nem kézmiivel ésszegyijtétt haztartasi szennyviz begyiijtésére vonatkoz6 ideiglenes
kozszolgaltatas dija:

- ké6ztizemi csatomahdlézatba bekétheté ingatlanok esetében: brutté 3.810.-Ft/m3
- a k6éziizemi csatornahdlézatba be nem kétheté ingatlanok esetében: brutté 3.810.

Ft/m3

- Aminimilisan elszallitott mennyiség: 6.5 m3.
- A fentiek figyelembe vételével a minimélis szolgéltatdsi dij: brutté 24. 765.-

Ft/alkalom.




