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1. A Szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése

A közszolgáItatási tevékenység: 
.

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe hrtoző hulladék átvétele, gyűjtése, e|száIlitása,
kezelésre történő átadása, valamint az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok e|Iátása;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása,
üzemeltetése a hatá|yos jogszabályok - beleértve a közszolgáItatási terület települési
önkormányzatánakrendeleteit is - általa meghatározott tartalommal és keretek között.

A fentiek keretében a Közszolgáltatő feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített
g|íjtőedényben, azingatlanon, illetve közte,rületen összegffitött és aKözszolgáltatónak rendszeres
időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából történő rendszeres elszáIlitása, a

gytijtőhelyek, gffi tőpontok működtetése.



Közszolgáltatő a Szerződés szerinti feladatainak saját eszközeivel, berendezéseivel és

létesítményeivel vagy szerződés alapján részére átadott eszközökkel, berendezésekkel, valamint

létesítmények használat áv aI tesz eleget.

Kőzszo|gáltatő tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartoző

hulladékok elkülönítetten gyűjtött részére is. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartoző

elkülönítetten gyűjtött hulladéknak minősül, az ingat\antulajdonosnál ke\etkező minden olyan

hulladék, amelyet a képződés helyén elkülönítve gyűjtenek, a hulladék fajtája, jellege vagy típusa

szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését; ide nem értve a vegyes

hulladékot.

Felek rőgzitlk, hogy a Közszolgáltatő tevékenysége a Ht. és más vonatkozó jogszabályok

rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszo\gá|tatásnak minősül, amelynek igénybevétele a

közszolgáItatási területen az ingatlanhasználők számára - a törvény erejénél fogva - kötelezŐ.

2. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület

A Dejtár Község Önkormiányzatának teljes közigazgatási területe, amelyen belül az 1. pont szerinti

hulladékgazdálkodási közszolgá|tatást a Kőzszolgá|tató v égzi.

3. A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama

AKözszolgáItatő aközszolgáltatás ellátását2}I4.január 1. napjával köteles megkezdeni.

A Közszolgá|tatő az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodásiközszolgáltatást 2023. december 31-

ig köteles ellátni.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei

A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáItatás minőségi ismérveit a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvénY 1.

mellékletében meghatározott, a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények alapján

az a\ábbiak szerint haíározzák meg a Szerződő Felek.
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges e törvény a|apján

meghatározott minősítési osztály: B II.

A Közszolgáltatő a közszolgáItatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási
közszolgá|tatáshoz az Önkormányzat által rendelkezésére bocsájtott vagy bérelr, illetőleg a saját

tulajdonú vagyontárgyak (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez a HL-
ben és más kapcsolódó jogszabályokban előír1 szakmai és személyi feltételeket biztosítani.

A közszolg áItatő az álta\a a közszolgáltatás keretében gyűjtött vegyes hulladékot (Ht. 2. § (47)

bekezdés, hulladék típusa EWC 20 03 01) a Nógrádmarcal község kiilterületén található 095/8 hrsz-Ú

ingatlanon található műszaki létesítménybe szá|Iítla ártalmatlanításra (kijelölt ártalmatlanítő

létesítmény). A nem vegyes hulladék kezeléséről aközszo|gá|tatő az általa - a Ht. 3. § (1) bekezdés



g) pontjának, valamint a Ht. 42. § (2) bekezdésének figyelembevételével - kiválasztott

I hulladékkezelő létesítmény igénybevételével gondoskodik,

Közszolgáltató saját költségére köteles a hulladékgazdálkodásiközszo|gáltatáshoz kapcsolódó, a Ht.
és végrehajtási rendelete szerinti környezetvédelmi biztosítást kötni, beleértve az űzemeltetóshez
szükséges gépjárművek felelősség és teljes köní casco biztosítását is.

A KözszolgáItatő - a Ht. és végrehajtási rendelete szerint - a kezelésre kerülő hulladék
mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot köteles képezni,

5. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Szerződő Felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban a Ht. és

végrehajtására kiadott jogszabályok tartalmazzák. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra,
hogy jogaikat és kötelezettségeiket a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolják, illetve
teljesítik, figyelembe véve a hulladékgazdálkodás országos és területi célkitűzéseit, illetőleg egymás
jogos érdekeit.

Önkormányzat kötelezettségei :

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásérttoz a Közszolgáltatő számlára szükséges
információk szolgáltatása, a Ht. 35.§ g) pontjában foglaltakra tekintettel;
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdáIkodási tevékenységek kőzszolgáItatással
történő összehangolásának elősegítése;
c) a kőzszo|gáItatásnak a közszolgáItatási területen végzett más kőzszolgáltatásokkal való
ö sszehangolásának előse gítését;
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, száIlítására, kezelésére szolgáló
helyek és létesítmények megh atérozása;
e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása az önkormányzati tulajdonban
1 év ő hul 1 ad ékgaz,dáIkodá s i 1 éte s ítm ények vo natko zás áb an.

ASzerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési önkormányzati rendeletalkotás
az Önkorm ányzat önálló hatásköre.

Közszolgáltató kötelezettségei különösen :

a) a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáItatás folyamatos és teljes körű el1'átása

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatérozott rendszer,
módszer és gyakoriság szeirnti teljesítése

c) az évenkénti lomtalanítás, mely külön dijazásért történik
d) elkülönített gffités teljesítését, a HT és a települési önkormányzat rendelete szerint
e) a hivatkozott törvény által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények

biztosítása és a minősítési engedély Szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos
meglétének biztosítása;

0 d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű
jármú, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
s z akemb er alka|maz ás a;

g) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és
karb antartás ok elvé gz é s e ;

h) a hulladékgazdálkodási közszolgá|tatás körébe tartoző hulladék kezelésére meghatározott
helyek és létesítmények igénybevétele, illetőleg üzemeltetése, fenntartása;



i) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek
működtetése és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefiiggő
adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a hatóságok jogszabályok szerinti
téqékoztatása;

j) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető
ügyfe l szo l gál at é s táj ékoztatási rendszer műkö dteté s e ;

k) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és

adatszolgáltatási rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek
biztosítása;

1) aközszolgáltatást igénybevevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása
és ennek nyilváno ss ágra hozatala.

A Közszolgáltatő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében az
alábbi feladatokat köteles ellátni :

- Adminisztratív feladatok:
a) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés,
b) adminis ztr áciő, nyilvántartás,
c) adatbazis-kezelés,
d) jogi ügyvitel.

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közizemi
szerződések kezelése, így a közizemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása,
megszüntetése.
- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, a kőzszolgáItatás igénybevevők hulladékgazdálkodási
közszolgéltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a
közszolgáItatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása. Az ügyfélszolgálatot a
Közszolgáltató székhelyén kell működtetni, Az ügyfélszolgáIat főbb feladatai:

a) köz szol g áltatást i génybevevők bej e lenté seinek kezelé se,
b) köz szo 1 g áItatást i génybevevők panaszainak kiviz s gálása é s keze lé se,
c) számlareklamációk kezelése,
d) személye s ügyfélsz olgálat működtetése,
e) telefonos ügyfélszolgálat működtetése,
f) ügyeleti rendszer működtetése,
g) internetes honlap működtetése.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése kizárőlag törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozhatő. Ha Közszolgáltatő az esedékes
szolgáItatást elvégezni nem tudja és az nem az Önkormányzat mulasztására vezethető vissza (p1.

gépjármii meghibásodás, időjárási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra
engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és ilyen
módon a szolgéltatás a szolgáltatási napon elmarad, arről aKözszo|gáltató haladéktalanul értesiti az
Önkormányzatot. A Közszolgáttatő az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a

szolgáltatás szünetelése idején felg$ilt hulladékot is köteles elszállítani.

Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem az Közszolgáltatő jelzett
zsákjában kerül kihelyezésre, úgy Közszolgáltató nem köteles a hulladék gyűjtésére, elszál|ítására,
kezelésére.

HL92lB § (2) bekezdés alapján, a Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a
közszolgáltatónak a közszolgáltatasi szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdólkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatasi díjat fizet. A
Koordinóló szerv kezeli a közszolgáltatós keretében keletkező kintlévőségeket.



2016.július I. napjától a szolgáltatósi díjban a hulladékgazdólkodási közszolgáItatás teljes közvetlen költsége
megtérítésre kerül, így o haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úg,,, hogl a
közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által küelölt szervezetnek átadni. 20]6.
.július l. nap.jától a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.

A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatósi szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti
me gfe le l ő s é gét v i z s gálj a.

AKoordináló szerv aközszolgáltatási díjakravonatkozó számlákat a 69/2016. €n. 31.) Korm. rendelet 20. §
(l) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

A közszolgáltató hiányos yag/ késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő
adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott
közszolgáltatási díjról áUít ki számldt. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden
helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az ígl keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív
mérlegét a Koordinóló szery a közszolgáltatónakfizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.

A közszolgáltató hiányos vag)l helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő
adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli
feIelősseg.

A Koordináló szerv a 69/2016. Qn. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból
kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási dffizetés meghatározya az
adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A
Koordinóló szerv e körben jogosult inglenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. Qn. 31.) Korm,
rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik
me gállapítás a érdekében.

Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szery megküldi a közszolgáltatónak, és

felhí:lja a közszolgáltatót, hogl a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (I) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés
kézhenételét követő 8 napon belül.
Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgóltatasa hiányában - a
Koordináló szerv a közszolgáltatósi díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó óltal határidőn belül ki nemfizetett közszolgáltatási
díj behajtása érdekében intézkedik.

8. Közszolgáltató által ellátható eg}réb. bevétel megszerzésére irán]/uló tevéken}rségek és azok
elszámolási szabál}rai

A KözszolgáItatő a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáItatáson kívül egyéb
hulladékgazdálkodási engedélyhez, íIletve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenységet - a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási
kőzszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék
kezelésének kivételével - nem végezhet,

Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatásara annyiban jogosult, amennyiben ez nem
veszélyezteti a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatos és teljes körű
ellátását.

A keresztfinanszírozás tilalmának Ht. szerinti elvéből következően a Közszolgáltatő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának részét képező ésszerű nyereség nem tartalmazha[a a



hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeinek'

ráfordításainak fedez etét

Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszol gáItatás körébe nem tartozó tevékenységet is végez a

Közszolgá1 tatő az egyes tevékenységeire o§an elkülönült nYilvánt artást ,kÖteles 
vezetni' amelY

biztosítja az egyes 
"ievékenysegót 

attatn atóságát, valamint kízárja a keresztfinanszirozást, A

Közszolgéltatő azáltal ellátoit 
"éveu 

vállalkozási tevékenységek bevé|el,eit, kiadásait, ráfordításait

köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáItatás bevéteieitől, kÖltségeitŐl, ráfordításaitÓl

elkülönítetten, tételesen kezelni és nyilvántartani,

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartoző tevékenység végzése esetén a

Közszolgáltatő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekeben végzett tevékenységét

éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon á"o':u be, mintha ,azt Öná]'IŐ vállalkozás

keretében végezte .rJl.ru. A tevékenység 
"it 

utorrtitt bemuiatása legalabb ÖnállÓ mérleget és

eredmény-kimutatást j elent.

A Közszolgáltató köteles gazdáIkodását úgy megszervezni, hogy a Szerződéssel vállalt

kőzszolgáItaiás folyamatosan éi maradéktalanul biztosított és finanszírozhatő 1egyen,

A Közszoigéltatő köteles önkormányzat kérésére,, az á|tala végzett hulladékgazdálkodási

közszolgáltatással és a gazdélkodásával iapcsolatos információkat, adatokat, a szítmviteli és egyéb

analitikus nyilvántartása]val egyezőtartalommal Önkormányzatnak írásban megadni"

A Közszol gáItatőköteles biztosítani Önkormán Y?: ré:lé:e, hogy Önkormányzat közvetlenül, vagy

ana kijelölt, ,rut,,'uiiug f"il.errült ké|viselője ellenőrizhesse kozszo\gá|tatő adatszolgáltatásának

hitelességét .és a Sierződésben uátlutt kötelezettségei teljesítéSét. Közszo]'gá]'tatő kÖteles

közreműködni autan, nogy öntorrrrarryzat,vagy képviselője az ellenőrzés feladatait elvégezhesse' és

abhoz minden dokumentumot rendelk ezésrő-boCsát. Az ellenőrzés nem járhat KözszolgáItatő

tevékenysé gének indokolatlan vagy i smétlődő me gzav at ásáv aL.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben

KözszolgáItatő jogosult alvállalkozók, illetve egyéb

igénybevételére.

A Közszolg éltatóáltal bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató ÚgY felel, mintha saját maga

teljesített volna,

1 1. szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések

A Szerződő Felek a Szerződésí kizárórag egyező akaratla|, írásban módosíthatják a jogszabálYok

rendelkezéseinek a megtartásával,

12. A Szerződés meeszűnése

A Szerződés megszűnik:
a) aSzerződés szerinti időtartam elteltével,

r é szletezeít közszo\gáltatás ellátásához

közreműködők (teljesítési segédek)



b) a Közszo 1 gáltató j o gutód nélküli me gszűné sével,
c) felmondással,
d) a Felek közös megegyezésével.

Az Önkormányzat a Szerződést a Ptk.-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor
mondhatja fel, ha a Közszolgá|tatő:
a,) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó
jogszabáIyok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a
bíróság yagy a hatóság jogerősen megállapította,
b) aSzerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette,vagy
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyekkel

A Közszolgáltatő a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatási
szerződést akkor mondhatja fel, ha
a) a Önkormányzat települési önkormányzat a Szerződésben meghatározott kötelezettségét - a
KözszolgáItató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel aközszolgáltatónak kírt okoz, vagy
akadály o zza a hul lad ék gazdáIko dási kö z s z ol g éltatás telj e síté s ét ; v agy
b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit úgy
váItoztatja meg, hogy az aKözszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű
teljesítése körébe tartoző lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki (a szerződésben tételesen felsorolható): a másik
fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni aszerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmárőI
és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjárőL A szerződésszegő fel köteles a szerződéses
kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a
szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni.
Amennyiben a szerződésszegő fel kötelezettségét a felsző|itás ellenére sem teljesíti, a másik fél
jogosult a Szerződést felmondani.

A közszolgáItaíási szerződés felmondási ideje 6 hónap.

13. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig,
(megsziintetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az Önkormányzat
feladat-ellátási körébe hrtoző és Közszolgáltatő által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató
á|tali zav arlal an bizto s itás ér a.

A Szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek
iratait és nyilvrántartásait a Közszo|gáltatő a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási
közszol gál tatási szerző dé s me gszűné se napj án átadj a.

l4.Veg}zes és záró rendelkezések

ASzerződésre, alkalmazásáta és értelmezésére a magyar jogszabályokatkell alkalmazni.

A Szerződéssel kapcsolatos, valamint az arnak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből
vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefiiggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és
illetéke ssé ggel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak.



A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott
valamennyi informáciőt, adatot, a szerződéssel összefliggésben keletkezett dokumentumok tartalmát
üzleti titokként kezelik, azokat kízárőIag Szerződés céljaira hasznáIják fel, és csak azon
munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásá|toz azok
megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. Az izleti
titok fogalma értelemszerűen nem foglalj a magában azokat az információkat, adatokat, stb., amelyek
a felek bármelyike yagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a titoktartási
kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté, vagy megismerhetővé.

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve önkormányzati rendelet alaplán a

közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokra, illetve az ílzleti titok megismerését hatóságok,
állarni, önkormányzati szervek - beleértve az NHKV-t is - számára biztosító rendelkezésekre

A Szeruődés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben
maradnak. Az éwénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető legnagyobb
mértékben e gyenértékű rendelkezéssel váltj ák fel,

A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges engedményezéséhez a
mindenkori másik fél előzetes, írásbeli hozzájáruIása szükséges.

A felek képviselői kijelentik, hogy a Szerződés aláirásárateljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

Szerződés annak valamennyi mellékletével együtt érvényes.

Balassagyarmat,2016. év május hó 31.nap.

Dejtár Község Önkormán yzata
nevében:
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