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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
4. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

Kötötték egyrészről: Baj Község Önkormányzata (székhely: 2836 Baj, Petőfi Sándor utca 50. 

képv.: Schunder Tibor polgármester) - továbbiakban M e g r e n d e I ő 

másrészről: Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (Cg. 11-09-020967, adószám: 24121567-2-11, KÜJ azonosító: 

103 068 400; KTJ azonosító: 102383943; képviseli: Selmeci Zsolt és Magyar 

Attila Dávid együttes ügyvezetők) 2800 Tatabánya, Győri út 23. szám alatti 

székhelyű gazdálkodó szervezet - továbbiakban K ö z s z o I g á I t a t ó 

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

1./ Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közszolgáltató jogelődjével (AVE Tatabánya Zrt.) 2011. 
július 25. napján közszolgáltatási szerződést kötöttek, melyet a mai napig három alkalommal -
második alkalommal Tatabányán 2016. augusztus 30. napján - módosítottak. 

2./ A szerződő felek az 1. pontban hivatkozott, módosított szerződést - figyelemmel a Tatabányán, 

2016. június 30. napján kelt, ,,Közszolgáltatási szerződés 3. sz. módosítása" című megállapodás 

kapcsán az NFM KEHOPHÁT/6285/2/2017-NFM iktatószámú 2017. január 25. napján kelt, 

tájékoztatása alapján- az alábbiak szerint módosítják. 

3./ 

3.§.8.(1) A hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben csak hasznosításra alkalmas, és a 

gyűjtőedényen feltüntetett jelzés, felirat szerinti nem veszélyes települési hulladék helyezhető el. 

(2) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elhelyezett települési hul

ladék elszállításáról rendszeres időközönként gondoskodik. 

(3) Ha a hulladékgyűjtő szigeten vagy közvetlenül a hulladékgyűjtő sziget mellett hulladékot he

lyeznek el, a közszolgáltató a hulladék elszállításáról vagy elszállíttatásáról legkésőbb a gyűjtőedény 

ürítését követő 5 munkanapon belül gondoskodik. 

(4) A köztisztaság és közegészségügy biztosítása érdekében a közszolgáltató a hulladékgyűjtő szi

getre telepített gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról, valamint elhasználódása vagy a rendel

tetésszerű használatot akadályozó megrongálódása esetén cseréjéről a hulladékgazdálkodási közszol

gáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott rendszerességgel gondoskodik. 

(5) A hulladékgyűjtő szigetek az alábbiak: 

jel település 
sziget pont Konténer 

hrsz. GPS cím 
terület 

tulajdonos 
típusa jellege db össz db össz 

B-
47.646474, 

Táncsics 

Pl/1- Baj 4 1 1 emelős 443 Mihály közterület Önkormányzat 
18.359647 

1 utca 1. 
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4./ A felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt szerződésük jelen módosítással nem érintett 
rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. 

5./ Jelen szerződés-módosítás 2017.február Pi. napján lép hatályba. 

Fenti szerződés-módosítást a felek elolvasták, megértették, és - mint az akaratukkal mindenben 
megegyezőt - jóváhagyólag írták alá. 

Kelt: Tatabánya, 2017. február 01 . 

Baj Község Önkormányzata 
képv: Schunder Tibor polgármester 
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