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Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 10-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2020. (I. 10.) számú
határozata
Újfehértó városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás ideiglenes ellátására Nevelős János egyéni vállalkozóval
közszolgáltatási szerződés megkötéséről
A Képviselő-testület
1./ a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő határozata alapján a
határozat melléklete szerint közszolgáltatási szerződést köt Nevelős János egyéni vállalkozóval
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Hajlás út 31., adószám: 73830889-2-35) Újfehértó településen a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására, 2020. január 1.
napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. január 1. napjáig.
2./ felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti közszolgáltatási szerződés aláírására,
a kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Hosszú József
polgármester

Dr. Veres Ildikó
jegyző

A határozatról értesülnek:
1. / Nevelős János egyéni vállalkozó
2. / Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3. / Polgármesteri Hivatal (Pénzügyi Osztály, Városüzemeltetési Osztály, Gazdasági Osztály)
4. / Irattár

Melléklet az 1/2020. (I. 10.) számú határozathoz
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Újfehértó városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének
ellátására vonatkozó közérdekű szolgáltatóvá kijelölés alapján
Amely létrejött egyrészről
Újfehértó Város Önkormányzata
Székhely:
4244 Újfehértó, Szent István u.10.
Adószám:
15732475-2-15
Törzskönyvi azonosító szám: 732473
Statisztikai számjel: 15732475-8411-321-15
Bankszámlaszám: 68800013-11039141
Képviseli:
Dr. Hosszú József polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
Nevelős János egyéni vállalkozó - kijelölt közérdekű szolgáltató Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hajlás út 31.
Adószám: 73830889235
Statisztikai számjel: 73830889451123115
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 2854910
Bankszámlaszám: ……………………………
Képviseli: Nevelős János egyéni vállalkozó
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Közszolgáltató)
(együtt: Szerződő felek) között, az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint:
1. Előzmények
1.1. Újfehértó Város Önkormányzata 2014. december 15. napján közszolgáltatási szerződést kötött
Újfehértó városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység ellátása tárgyában, 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig
terjedő időtartamra Nevelős János egyéni vállalkozóval (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hajlás út 31.).
A közszolgáltatási szerződés 2019. december 31. napján lejárt, ezért az ezt követő időszakra
vonatkozóan a közszolgáltatás ellátásáról az Önkormányzatnak gondoskodnia kell.
1.2. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013.
évi CXXXIV. törvény alapján Újfehértó Város Önkormányzata megkereste a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy Újfehértó településen a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása tárgyában indított

beszerzési eljárás eredményes befejezése esetén az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig terjedő
időszakra a közszolgáltatás ellátására közérdekű szolgáltatót jelöljön ki.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2019. december 23. napján kelt határozatával a korábbi
közszolgáltatót, Nevelős János egyéni vállalkozót jelölte ki a feladatellátásra (székhely: 4400
Nyíregyháza, Hajlás út 31., adószám: 73830889-2-35).
A kijelölés időtartama 2020. január 01. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de
legfeljebb 2021. január 01. napjáig szól.
A határozat alapján Újfehértó Város Önkormányzatának haladéktalanul megállapodást kell kötnie az
ideiglenes begyűjtési ellátás elvégzéséről és e tevékenység tartalmáról.
1.3. A Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a hivatkozott határozat alapján kötik, az alábbi
feltételek szerint. A kijelölésről szóló határozat a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. A jelen
szerződést Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2020. (I. 10.) számú
határozatával hagyta jóvá.
1.4. A jelen szerződés teljesítése során közszolgáltatásnak minősül a Katasztrófavédelmi Igazgatóság
kijelölő határozatában ideiglenes begyűjtési ellátás szolgáltatásként meghatározott tevékenység.
2. A közszolgáltatási szerződés tárgya, időtartama és
a közszolgáltatás kizárólagossága
2.1. A jelen közszolgáltatási szerződés tárgya Újfehértó Város közigazgatási területén a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatási
feladatok ellátása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő
határozata értelmében, a vonatkozó jogszabályi előírások, különösen a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), valamint a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a
köztisztaságról szóló 9/2007. (II. 23) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)
rendelkezései alapján, a jelen szerződésben meghatározottakra figyelemmel.
2.2. A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését vállalja és kijelenti, valamint szavatol azért, hogy
a szerződés hatálya alatt a tevékenyég végzésére feljogosító hatósági engedéllyel rendelkezik.
2.3 A Szerződő felek a jelen szerződést 2020. január 1. napjával kezdődő hatállyal az új
közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. január 01. napjáig terjedő
határozott időre kötik.

2.4. A Közszolgáltató a 2.1. pontban meghatározott közszolgáltatási tevékenységét Újfehértó Város
közigazgatási belterületén kizárólagos jelleggel látja el.
3. A Közszolgáltató kötelezettségei
3.1. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló
közszolgáltatás teljesítése során begyűjtött háztartási szennyvizet az Újfehértó Város Önkormányzata
tulajdonában lévő, Újfehértó külterület 0174/172 helyrajzi számú ingatlanon kijelölt ártalmatlanító
helyen köteles elhelyezni (szennyvíztisztító telep).
3.2. A Közszolgáltató köteles betartani a szennyvizet befogadó műtárgy üzemeltetésére vonatkozó
előírásokat, különösen annak üzemelési idejére, illetve egészségügyi és biztonsági előírásokra
vonatkozóan.
3.3. A Közszolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a jelen szerződés
rendelkezéseinek betartásával látja el a jelen szerződés alapján vállalt kötelezettségeket. Az ennek
elmulasztásából, illetve a hibás teljesítésből eredő károkozásért a Közszolgáltató teljes körű
felelősséget vállal.
3.4. A Közszolgáltató köteles:
3.4.1. A közszolgáltatást folyamatosan és teljeskörűen ellátni, a költséghatékonyság elvét is szem
előtt tartva;
3.4.2. A közszolgáltatást meghatározott rendszer, módszer szerint teljesíteni;
3.4.3. A közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet,
eszközöket, berendezéseket biztosítani, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakembert alkalmazni. A közszolgáltatásra alkalmazandó gépjárművek: RTT-487, JZY-649,
LZZ-367 forgalmi rendszámú MAN és IFA típusú szippantógépjárművek (10 és 5 m3
űrtartalmú).

3.4.4. A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket
és karbantartásokat elvégezni;

3.4.5. A közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ártalmatlanítására a felügyeletet ellátó hatóság által kijelölt helyeket és létesítményeket
igénybe venni;
3.4.6. A fogyasztók számára hozzáférhető, a hét minden napján elérhető ügyfélszolgálatot és
tájékoztatási rendszert működtetni;
3.4.7. A fogyasztói kifogások és észrevételek elintézésének rendjét úgy megállapítani, hogy a
Közszolgáltatóhoz érkezett fogyasztói panaszokat a Közszolgáltató a lehető legrövidebb időn
belül kivizsgálja, és az orvoslásukhoz szükséges intézkedéseket megtegye.
3.4.8. A Közszolgáltató köteles legalább évente egy alkalommal írásban tájékoztatni az
Önkormányzat Képviselő- testületét az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről, továbbá
az alkalmazás tapasztalatairól;
3.4.9. Az Önkormányzat, illetve az ellenőrzésre jogosult szervek számára a tevékenysége
végzésének ellenőrzését lehetővé tenni.
3.5.

Az elvégzendő feladatok

A Közszolgáltató az Ör. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával köteles:
3.5.1. a közszolgáltatással érintett ingatlanon keletkező, illetve gyűjtött háztartási szennyvíz
ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az átadott települési
háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására (a háztartási szennyvíz
elszállítása az ideiglenes tárolásra szolgáló gyűjtőhelyről az ingatlantulajdonos bejelentésétől
számított 48 órán belül történik.). Amennyiben a Közszolgáltató elmulasztja a teljesítési
határidőn belüli teljesítést, úgy késedelmi kötbér megfizetésére köteles az Önkormányzat felé. A
késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke 5000 Ft (Ötezer forint) az eredménytelenül eltelt
teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után. A késedelmi kötbér a
késedelembe esés napján esedékessé válik. Az Önkormányzat kötbérigényét írásban, a jogalap
és az összeg megjelölése mellett köteles a Közszolgáltatóval közölni. A kötbért az Önkormányzat
akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Az Önkormányzat érvényesítheti a kötbért
meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
A közszolgáltatás igénybevétele szempontjából az adott ingatlan tulajdonosának minősül az
ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója;

3.5.2. a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az Újfehértó
Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Újfehértó, külterület 0174/172 helyrajzi számú
ingatlanon kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésére (rendeltetési hely), azzal, hogy
a közszolgáltatást végző felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért;
3.5.3. az előre nem tervezhető, vis maior miatt bekövetkező megrendelések legfeljebb 36 órán belüli
teljesítésére;
3.5.4. a közszolgáltatást - az Ör-ben előírt módon – folyamatosan, a környezet veszélyeztetését és
szennyezését kizáró módon, a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások
megtartásával végezni;
3.5.5. a közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző Közszolgáltató
köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról,
valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról saját költségen és felelősségre
gondoskodni.
3.5.6. a közszolgáltatói tevékenységéről a vonatkozó jogszabályokban rögzített előírásoknak
megfelelően adatot szolgáltatni az Önkormányzat, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóságok,
szervek felé.
4. Az Önkormányzat kötelezettségei
4.1. Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató
számára szükséges információkat szolgáltatni, a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak
betartásával.
4.2 Az Önkormányzat köteles a
összehangolását elősegíteni.

településen

működtetett

különböző

közszolgáltatások

4.3. Az Önkormányzat köteles a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát biztosítani a jelen
szerződés hatálya alatt a rendelet 3. § (3) bekezdés a), b) és f) pontjaiban foglaltakra figyelemmel.
5. Az ideiglenes begyűjtési ellátás szolgáltatásának díja
5.1. Az ideiglenes begyűjtési ellátás szolgáltatásának díja:
a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatási alapdíja és ürítési díja, azon
településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes szennyvízhálózat nincs kiépítve:

szolgáltatási alapdíj: 2.475 Ft / kiszállítás
ürítési díj: 360 Ft/m3
b) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatási alapdíja és ürítési díja, azon
településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes szennyvízhálózat kiépített:
szolgáltatási alapdíj: 4.725 Ft/ kiszállítás
ürítési díj: 360 Ft/m3
A díjak HUF-ban értendőek, az általános forgalmi adó a mindenkor hatályos jogszabályok szerint
számítandó.
5.2. A közérdekű szolgáltatónál az ideiglenes begyűjtési ellátás során a közszolgáltatási díjból meg
nem térülő indokolt költségeket a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti
meg.
5.3. Az ingatlanhasználó az ideiglenes ellátás díját a kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott
számla ellenében utólag fizeti meg.
5.4. A szolgáltatást igénybe vevő megrendelőktől a Közszolgáltató szedi be a szolgáltatási díjat.
6. Teljesítési segéd vagy közreműködő igénybevétele
6.1. A Közszolgáltató jogosult a munkavégzéshez teljesítési segéd, illetve közreműködő
(alvállalkozó) igénybevételére, azonban az alvállalkozó tevékenységéért, mulasztásáért a
Közszolgáltató mint sajátjáért felel. Az alvállalkozónak a tárgyi tevékenység végzéséhez, a jelen
szerződés teljesítéséhez szükséges képesítéssel, hatósági engedélyekkel, szakmai tapasztalattal
rendelkeznie kell. Az alvállalkozók bevonásával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályi előírásokat be
kell tartani. A közreműködőnek a közszolgáltatás ellátásához szükséges szakmai és jogszabályokban
megfogalmazott egyéb alkalmassági feltételekkel kell rendelkeznie, és

alkalmazása nem

eredményezheti sem a szolgáltatás, sem a szolgáltatás minőségi szintjének a csökkenését, nem járhat
díjemeléssel, illetve nem keletkeztethet az Önkormányzatot terhelő díjkompenzációs kötelezettséget.
6.2. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása, koordinálása a Közszolgáltató feladata és
felelőssége.
6.3. A Közszolgáltató köteles az Önkormányzat felé az alvállalkozó bevonását bejelenteni, és a
szükséges nyilatkozatokat megtenni.

7. A szerződés megszűnése
7.1. A jelen szerződés megszűnik:
− a kijelölés időtartamának lejártával;
− a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
− amennyiben az Önkormányzat új közszolgáltatási szerződést köt; vagy
− felmondással.
7.2. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést írásban felmondhatja, ha a Közszolgáltató
- a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó
jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét
a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja;
- a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti.
7.3. A Közszolgáltató a teljesítés megkezdését követően a közszolgáltatási szerződést akkor
mondhatja fel írásban, ha
- az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató
felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza
a közszolgáltatás teljesítését, vagy
- a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási
szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás
szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
7.4. A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos
valamennyi dokumentumot, nyilvántartást a folyamatban lévő ügyek irataival együtt a
Közszolgáltató az Önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződés megszűnése napján átadja.
7.5. A Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely fél részéről történő felmondása,
illetőleg a szerződés megszűnése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok
(úgy mint kártérítési igény, stb.) gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.
7.6. A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat jogosult azonnali hatállyal
kártalanítás nélkül felmondani a jelen szerződést, amennyiben a Közszolgáltató nem minősül
átlátható szervezetnek. A Közszolgáltató átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés 2. számú
mellékletét képezi.

8. Egyéb szerződési kikötések
8.1. A Szerződő felek kötelesek bizalmasan kezelni a szerződéssel kapcsolatban a tudomásukra jutott
bizalmas információkat, adatokat.
8.2. A Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a bizalmas információkat és adatokat az
esetleges közreműködő, teljesítési segéd is bizalmasan kezelje.
8.3. Adatkezelés:
- A Szerződő felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben foglaltak szerint kezelik a szerződés teljesítésével, illetve a közszolgáltatás
nyújtásával kapcsolatban náluk keletkező személyes adatokat.
- A Szerződő felek a jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen szerződésben
általuk megadott, továbbá a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben szükségszerűen a másik Fél
tudomására jutó személyes és más adatokat a másik Fél vagy megbízottja a jelen szerződés teljesítése
céljából, a jelen szerződés hatálya, illetve az azzal összefüggő esetleges igényérvényesítés
elévülésének időtartama alatt, a a jelen szerződés szerinti jogok, kötelezettségek érvényesítése
céljából kezelje.
- A Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is,
kölcsönösen betartják a magyar és az uniós adatvédelmi szabályokat, különösen, de nem
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet
(továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit. A Szerződő felek vállalják, hogy megtesznek minden olyan
szükséges lépést, nyilatkozatot, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges.
- A Szerződő felek egymás kapcsolattartóinak jelen szerződésben vagy más módon megadott
személyes adatait, továbbá a jelen szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó kapcsolattartóinak,
alkalmazottainak, továbbá egyéb közreműködőinek (együtt: kapcsolattartók) személyes adatait a
GDPR 6. cikk 1 bekezdés f) pontja alapján arra tekintettel kezelik, hogy az adatkezelés az adatkezelő
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a jelen szerződésben foglaltak végrehajtása, különösen
a teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás).

A megadott személyes adatok kezelése a jelen szerződés megkötésének előkészítésétől kezdődik és
az adatok törléséig tart. Az adatok törlésére akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó jogszabályok szerinti
dokumentum megőrzési kötelezettség megszűnik.
- Az adatot kezelő fél felel minden olyan kárért, amely a nem megfelelő adatkezelés vagy
adatvédelem folytán a másik félnél vagy harmadik személyeknél keletkezik.
8.4. A jelen szerződést érintő bármilyen körülményben bekövetkezett változást a Szerződő felek
haladéktalanul kötelesek egymás irányába, írásban, igazolható módon jelezni. Az ennek
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél teljes körű felelősséggel tartozik.
8.5. A jelen közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes
szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet, a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a
köztisztaságról szóló 9/2007. (II. 23) számú önkormányzati rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó
jogszabályok rendelkezései, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2019. december 23. napján kelt határozata az irányadóak.
8.6. A Szerződő feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos
bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül rendezzenek. Amennyiben
ez a jogvita felmerülésétől számított 30 napon nem lehetséges, a Szerződő felek kikötik a jelen
jogügyletből eredő vitás kérdéseik rendezésére értékhatártól függően a Nyíregyházi Járásbíróság,
illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
8.7. A jelen közszolgáltatási szerződés három eredeti példányban készült, amelyet a Szerződő felek
elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak.
A jelen szerződés egy aláírt példánya a Közszolgáltatót, kettő aláírt példánya az Önkormányzatot
illeti.
A jelen szerződés
- 1. számú mellékletét képezi: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2019. december 23. napján kelt határozata.

- 2. számú mellékletét képezi: Nevelős János egyéni vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
Kelt.: Újfehértó, 2020. január …..
Jogi ellenőrzés:
.................................
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