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Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása

meiy létrejött egyrészről Konyár Önkorm ányzata (4034 Konyáig Rákóczi u. 24., képviseli: 
Dr. Fülep László polgármester), mint a kötelező közszolgáltatást elrendelő (továbbiakban 
Önkormányzat),
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másrészről a Biliari Hulladékgazdálkodási K ft (4100 Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1-1,, 
képviseli: Simon Péter ügyvezető igazgató), mint a közszolgáltatást ellátó (továbbiakban 
Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételek mellett.

1. ) Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy 2013. június 27.-én egymással 
közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban szerződés) kötöttek a települési szilárd 
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatói tevékenység ellátására Konyár közigazgatási 
területére. A szerződés hatálya 2013. július hó 01. naptól Konyár településnek a Társulás által, 
teljes jogú tagként történő felvétel időpontjáig terjedő határozott időre terjedt ki. Konyár 
Község Önkormányzata a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulásba (4100 
Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19. sz.) nem került felvételre. Konyár Község 
Önkormányzata a fentiek miatt a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás 
lefolytatása mellett döntött. Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig terjedő 
átmeneti időszakra továbbra is a Közszolgáltatót bízza meg a szilárd hulladékkezeléssel 
kapcsolatos közszolgáltatói tevékenység ellátására, így szükséges a közszolgáltatási szerződés 
módosítása.

2. ) Szerződő Felek jelen közszolgáltatási szerződés - módosítással, közös megegyezéssel a 
2013. június 27.-én kelt közszolgáltatási szerződésüket az alábbiak szerint módosítják és a 
szerződés II. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:t *

II. „A szerződés társva

2. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót azzal, 

hogy az 1. pontban meghatározott naptól kezdődően, Konyár Község Önkormányzata 

által a szilárd hulladékkezelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárásaként 

megkötendő szerződés hatálybalépéséig terjedő határozott időre Konyár Község 

közigazgatási területén lássa el a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatói feladatokat. ”

3.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Berettyóújfaluban, 2013. június 27,-én kelt, egymás 
között létrejött közszolgáltatási szerződés többi rendelkezéseit változatlanul fenntartják.

4.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény rendelkezései, valamint a hatályos a közszolgáltatást érintő jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.
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5. ) Jelen Közszolgáltatási szerződés - módosítás alapját Konyár Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 257/2013. (XII. 12.) számú határozata képezi.

6. )A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
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