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HULLADEKGAZDALKoDAST KOzSzoLGALTATAST szBnz6ors

amely l6trejott egyreszt : Bir Kiizs6gi 6nkorminyzat
sz6khely: 771| BiLt, Szabadsbg utca 62.
PIR sz6m: 335030
ad6szim I5335030-1-02
k6pviseli: Lepold Katalin polgarmester
mint Onkormiinyzat, a tov6bbiakban: 6nkorminyzat

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommundlis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss69ii Tirsasig
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si tt 52.
cegSegy zdkszitma: O2-O9 -0645 5 6
ad6szirma. 1 | 5 4 1 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma. 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hulladekkezel<i Kozpont/; 100408033 /Gdrcsony
hullad6klerak6/
KSH szilma: | 1 541 587 -381 1 -57 2-O2
kepviseli. Bir6 Peter iigyvezet6
mint Kozszolg6ltat6, a tovebbiakban: Kiizszolgiltat6

m6sr6szt:

- tovribbiakban egyrittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alabbiak
ielt6telek mellett:

Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gyujt6s6re, szilllit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
kozszolg6ltat6s folyamatoss6gdnak biaosit6sa 6rdek6ben a telepti16si hullad6khoz kapcso16d6
jogok 6s kOtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkormrlnyzati rendelet
v6grehajt6s6ra az al6bbi szerz6dest k6tik meg:

1. A szerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorsz6g helyi dnkormenyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CL)OO(X. t6rv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdzugyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok kor6ben
elletand6 helyi onkorm6nyzati feladatok koz6 tartozik ktilonosen a kornyezet-eg6szs6gi.igy
(koaisaas6g, teleptilesi kornyezet tisztas6ginak biaositiisa, rovar- 6s rrigcsril6irtris) 6s a
hullad6kgazd6lkod6s.

A hulladek6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se
szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6tis6t a
kozszolg6ltat6val kotott hullad6kgazd6lkodAsi ko zszolgilltatilsi szerz<id6s irtj6n biaositja.
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1.2. Jelen szerzodls az dnkorminyzat K6pvisel6-testiilete ?.lt.t..Y:,'. Kt.sz.
hat'tozata alapjSn jott l6tre.

1.3. A jefen szerz6des c6lja, hogy 86r Kdzs6g klzigazgathsi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknril, haszn6l6knill (a tov6bbiakban egyr.iLtt:

ingatlanhaszndl6) keletkez6 telepril6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolgiiltat6ssal



kapcsolatban - a hatdlyos jogszabdlyoknak megfelel6en - az Onkorminyzat 6s a

Kiizszol96ltat6 kdzotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezetts6geit szzbirlyozza.

2.
2.1. Az dnkorminyzat megbizza a Kiizszolg{ltat6t az al6bb meghatirozott feladatok
elvdgz6s6vel.
Bir Kozs6g kozigazgatisi teriiletdn a telepiil6si hullad6k begyrijtes6vel 6s elhelyezds c6lj6b6l
torten6 rendszeres elszal litiisiival a szerz6desben figzitefi id<itartamban, valamint kezelesevel
es 6rtalmatlanitisdval kdzszolg6ltatisi szerz6d6s kereteben:

- vegyes hulladek gyiijt6se, kezelese sziillitisa heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
- elkiilonitett lszelektivl hulladekgyiijtes, kezel6s - gyujt6szigetes d,s hitzhoz

men6 rendszerben

2.2. A Kdzszolgiltat6 v6llalja" hogy a 2. 1 . pontban meghatirozott feladatok elvegzeset 2017
jtlius I -jen megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjrin a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illewe az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az 6nkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kizir6lagosan jogosult 86r
Kozsdg kbzigezgatesi teriileten a telepiilesi hullad6k gyiijtes6re 6s kezel6s6re irrlnyul6
kOzszolgiiltatrisok el l6t6s6ra.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: teleptilesi hullad6k gyiiiit6sere 6s kezelesere irinyulo
kozszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhasznal6
a h|aartisi hulladekhoz hasonl6 hulladek resz6t kepezo vegyes hulladek6ra is, a Ht. 39 $ (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A kdzszolg6ltatis teljesit6s6nek teriileti kiterjedese: B6r Kdzs6g klzigazgatisi teriileten.
A kozszolg6ltatis kor6be tartozo hullad6k elhelyezese 6s kezel6se: a Kok6nyi Regionilis
Hullad6kkezelo Kozpontban, a gorcsonyi lerakoban, vagy mAs, kornyezetvedelmi, m[ikddesi
enged6llyel rendelkez6 hulladekkezel6 letesitm6nyben.

3. AzOnkormdnyzatkiitelezetts6gvdltatdsa

3,1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolgAltatis ell6t6sdra a Kiizszolgiltat6nak
kiz6r6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkorminyzat kotelezettseget virllal:

a) a kozszolgiltatiis hatdkony 6s folyamatos ell6t6sihoz a Kiizszolgiltat6 szim ra
sziiks6ges inform6ci6k es adatok szolgiltat6s6ra,

b) a kozszolg6ltat6s k6r6be nem tartozb hulladekgazdrilkodrisi tevdkenysdgek
k6zszolg6ltat6ssal tort6n6 osszehangol6sAnak elosegit6sere,

c) a kozszolgiiltat6snak a teleptil6sen vegzelt m6s k6zszolg6ltatiisokkal val6
6sszehangol6s6nak el6segit6sere,

d) a Kiizszolgdltat6 kizitr6lagos kcizszolgdltatdsi jog6nak biaosit6s6.ra,
e) a telepiiles [ak6i vonatkozas6ban ndv- 6s cimjegyz6k itadAs|ra, adategyezet6sre,
f) kedvezm6ny, mentess6g eseten annak alapj6ul szolgAl6 adatok 6tad6s6ra,
g) az Onkormdnyz,at 6ltal rendeletben, vagy egy6b modon biaositott dijkedvezmeny vagy

mentess6g miatt felmerii15 koltsegek megt6ritesere,
h) a telepiil6si ig6nyek kielegit6sere alkalmas hullad6k gyujtesere, szflllitls|ra, kezeles6re

szolg6l6 helyek es l6tesitm6nyek meghat rozbsira. Ennek keret6ben kijeloli - a
Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gy-rijtSpontokat, amelyek alkalmasak arra,

wil-



i)

hogy a kOzszolg6ltat6 6tvegye koztenileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6ktot,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgiltat6 eltal alkalmazott g6pj6rmiivel nem tud behajtani,
a hullad6kszrillit6 jriLrmii sz|mAra megfelel6 rltviszonyok biaosit6silra, (loilonos
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k6ait iirszelveny6be bel6g6
fa6gak levdgis6ra. ),
a kdzszolgiitathsi szerz6des kozzeteteleilil a helyben szok6sos modon gondoskodik,
gondoskodik az elkiilonitett hulladekgyiijtdsi rendszer helyi felt6teleinek
megszervez6ser6l.

4. AKiizszolg{ltat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) Akrizszolgiiltat6gondoskodik:
- A hdaaft6sban keletkez6:

- V-egyes hulladek heti egyszer
- (Udiil6 ingatlanok eset6ben az elkit isi id5szak 6 honap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht.

47.$ (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszniilok rbszlre az 6ves hulladdkgazdiiikodisi
kdzszolgriitatisi dij 50%-:it kell megiillapitani. )- Elkiilonitetten gyiijtritt hullad6k hiizhoz mend rendszerrel ds gyiijt6szigeteken

- Lom hullad6k dvente egyszeri alkalommal
tort6nri osszegyiijt6ser6l, elszillitisiir6l es kezel6s6r<il.

- A gazd6lkod6 vervezetekndl keletkezrl hivtarthsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladek
6sszegyiijt6ser<il, elszillit6srir6l 6s kezel6s6rol.

- Az illtala iizemeltetett hullad6kgyiijt6 ponton, hullad6kgyujt6 udvarban a hulladek
6tvetel6r6l, 6sszegyffjtes6r6l, elszillit6sar6l 6s kezel6ser6l.

b) Adminisarativ feladatok:
- kdnyvel6s,sz6mvitel,bersz6mfejtes
- adminisztr6cio, nyilvintart6s, adatb6zis-kezeles
- jogi tigyvitel

c.) az onkorm nyzattal egyrittmrikodve a fogyasa6k sz mfua ktinnyen hozz6f6rhet6
iigyf6f szolgrilat 6s t6j6koaat6si rendszer miikodtet6se (Kozponti itgyfelszolgriltat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u.58.), valamint a kijzszolgitltatitssal kapcsolatos lakoss6gi hjekoztatas.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kdtelezettsiget vrillal tovilbb6:
a) a kozszolgiiltatas folyamatos ds teljes koni elletes6ra,
b) a kozszolg6ltat6s meghat6rozott rendszer, modszer is gyakoris6g szerinti teljesit6sere,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6sag altal meghat6rozott mindsitesi oszt6ly szerinti

kovetelmenyek biaosit6s6ra 6s a min6sitesi enged6ly hulladekgazd6lkod6si
kozszolgdltatiisi szerz6d6s hat6lyoss6gilnak ideje alatti folyamatos megl6tere,

d) a krizszolg6ltatris teljesitis6hez sztiks6ges mennyisegii 6s min6s6gri jrirmii, g6p, eszktiz,
berendez6s biaosit6sira, a sziiks6ges letszamf 6s kepzettsegri szakember alkilmazis1ra,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos ds b6vithet6 teljesit6sihez sztikseges
fejleszt6sek 6s karbantartisok elv6gz6s6re,

f) a kozszolgiltatils kor6be tartozo hullad6k kezel6sdre
l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,

meghatarozott helyek es

i)
k)

g) nyilv6ntartrisi rendszer miikodtet6sere 6s a kdzszolg6ltatils teljesites6vel risszefiigg6
adatszolgiiltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilviintart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer lltrehoz sAhoz 6s folyamatos
mfi kodtetis6hez sziikseges feltdtelek biaosit6siira,

erL



i)
k)

i) a fogyasa6k sz6m6ra konnyen hozzhferheto iigyf6lszolgilat 6s tijekoztatdsi rendszer

m[ikddtet6s6re,
a fogyaszt6i kifog6sok es eszrev6telek elint6z6si rendjenek meg6llapit6sira"
a tevekenyseg ell6t6sihoz sztiks6ges biztositissal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyujt a felelSss6gi korben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,
biztositja, hogy a vegyes hulladek gyiijtes6hez az ingatlanhasznril6 legalibb 2 kiilonboz6
iirmerteKi gyujt6ed6ny kciziil v6lasahasson,

m) tcibblethulladek elhelyezes6t szolg6lo, a Kozszolgeltato 6ltal biztositott zsrik

forgalmaziisiira,
n) a Mecsek-Dr6va Hulladekgazdrilkoddsi Program eszkdz- 6s letesitmeny iillom6nyinak

haszn6latira.

A Kozszolgiltat6 hullad6kgazdrilkod6si engedely6nek sz6ma: OKTF-KP/2538-1012016
A Kozszolgdltat6 megfelelosegi velem6nydnek sz6ma: OEKT 3700-98/2016
A K6zszolgeltat6 min6sit6si enged6ly6nek szilma. PE,IKTR /2022-8l2ll7

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghatdrozott kotelezettseg6t6l vis major
eset64 tov6bb6 ha az Onkormiinyzat nem biz].osit az ingatlanok megkozelites6hez olyan

ritviszonyokat /ho- es sikossig mentesseg, illetve egyeb okbol jirrhatatlan a kozbtl, amely a

Ktizszolgdltat6 g6pjarmiiveinek balesetmentes kozlekedesdt biaositja. Ez esetben a
Kiixzolgiltat6 az akadhly elh6rul5s6t kdvet6 legkozelebbi szallit6si napon kdteles

szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az el6zb elmaradt szAllitasi napokon felhalmozodott

mennyis6gri telepul6si hullad6k elsz6llitis6ra is.

6. A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hulladek elszAllitis6t:

- az onkormdnyzat rendeleteben el6irttol elt6r6 trirol6ed6ny kihelyezese eseten,

- ha a tirol6ed6nyben a telepiildsi (kommundlis) hullad6k k6r6be nem tartozi anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tormelek, 6llati tetem, mar6, m6tgezo

anyag, elektronikai hulladek, foly6kony vagy befagyott zsiradek, gyulekony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmff, srilyu t rgy, amely vesz6lyezteti a

hullad6kszallit6ssal foglalkozo alkalmazott egeszs6get, vagy megronghlhatja a

gyiijt<iberendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a kdrnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvenyos, z6rt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgiltatrit6l
vis6rolt jelzett zsakban keriil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihetyezesre, hogy a tirol6ed6ny mozgat6sakor a

kiszor6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtllt ed6ny)

- ha a tiirol6ed6ny koriil szab6lytalanut, annak mozgat6st es iirit6st akad6lyoz6 m6don

tttbblethullad6k kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kerol - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak

hi6nya, illetve s6rtilese eseten.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni. A Kiizszolgdttat6 az alviilalkozo
igenybev6telet koteles az Onkormdnyzat szhmira bejelenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevekenyseg6ert a Kiizszolgiltat6 fgy felel,

mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgiltat{s teljesit6s6vel osszefiiggo adatszolg6ltatas biaosit6sa 6rdekeben a

Kiizszolgfltat6 az 1./ pontban meghat6rozott szolg6ltatdsi teriiletre vonatkoz6an elkiilonitett



nyilventartesi rendszert koteles vezetni, mely tartalmezza a szolg6ltat6si teriiletr<il elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott telepUldsi hullad6k mennyiseg6t.

9. A kcizszolgiltatds ig6nybevetel6re kdtelezettek a kcizszolgdltat6s teljesit6sevet
kapcsolatos minos6gi 6szrevdteleiket, kifogrisaikat ir6sban a Kiizszolg{ttat6 sz6khelydre
(7632 Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolgdltat6 kdteles ir6sban 15 napon beltil megviilaszolni. Halad6ktalanul intezked6sre
koteles a Kiizszolgdltat6 komyezetszennyez6s eseteben, ha az a kozszolgiltat6si
tevekenysegdvel okozati 6sszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az
Onkorm6nyzat helyi hullad6kkezelesi kdzszolg6ltat6s rendjerrii sz6l6 rendeletenek
rendelkezdset kifogrisolja, a Kii..zszolg6ltat6 30 napon belul koteles az iigyiratot - a panaszos
egyidejii ertesit6se mellett- az 6nkorm{nyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgdltatdsdija
10.1. A hulladekgazdilkod6si kozszolgaltatesi dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmii-
szabalyoz6si Hivatal javaslat6nak figyelembev6televel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

AHt.32lA. $-a alapjrin az rillami hullad6kgazd6lkodrisi kcizfeladat kereteben az 6llam beszedia kdzszolgiitathsi dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltatoknak a hulladekgazdrilkodrisi
kozszolgiiltat6si dij meg6llapitris6ert felel6s miniszter iiltal meghat6rozott szolgriliat6si dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6sera koordinril6 szervezetet (a tovabbiakban: Koordin6l6 izerv)
hoz l6tre.
A helyi kozszolg6ltat6, a teleptlesi dnkormiinyzat, valamint a hullad6kgazdrilkodasi
l6tesitmeny tulajdonosa megad minden adatot es inform6ci6t, ami a Koor-dinilo szerv
feladatkrir6nek gyakorhis6hoz sziikseges.
A.miniszter rendeletben iilapitja meg a beszedett kdzszolg6ltat6si dij feloszt6s6na-k elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendiletben rillapitja meg a
Koordin6l6 szerv illtal a klzszolg ltatonak fizetend6 szolgiltat6si dijat.

to.2
A kozszolgaltato tltal alkalmazotr kozszolgeltatrisi dij megdllapit6sa a Ht. 46-4g.$ 6s 91 g,
valamint a 6412008. (III 28,) Korm. rendelet rendelkeziseinik migfelel6en tdrt6nt.

A termeszetes szem6ly ingatlanhaszn616k 6ltal fizetend6 iirit6si dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirir6si dij
(F0

60 litert 179,52
70 liter 225,77
I l0 liter 360,20
240liter 780.00
1 100 liter 3 590,75

+a 38512014. Q{II. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingallant egyedill 6s dleMtelszerflen hasadl6 termeszetes
szemdly ingatlanhasz}il6 rdszere, a telepilldsi tinkonrulnyzat riLttal kiadott igazolds alapjrln.

Tobblethull ad6k gyujtesdre szolgril6 zs6k 6r a: : O t,- f t+Afaldb.



lpari (gazddlkod6 szervezetek) dtak:

Edenym6ret Egyszeri netro uritdsi dij
(F0

70 liter 225,77

I l0 liter 360,20

24O litet 780,00

I 100 liter 3590,75

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tiritesi dij
(Ft)

70 liter 414,11

120 liter 640,16

240liter 1275,59

I 100 liter 6E38,5E

Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizetese tekinteteben mindenkor a hatilyos

AFA ttirv6ny rendelkez6seinek megfelel5en j6rnak el

11. Altami huuad6kgazditkod{si kiizfeladat-elldtds

fl.l Az 6llami hullad6kgazdSlkodrisi kozfeladat ellatSsilra l6trehozott szervezel

kijelol6serol, feladatkorer6l, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolg ltatisi
k6telezettsegek r6szletes szabalyair6l sz6l6 6912016. (Itr 3l ) Korm rendelet

(Adatkorm.rend ) 3 $ (1) bekezd6se alapjin a Kormany a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben

meghatirozott filadatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdilkodisi

Koordinilo 6s Vagyonkezel6 Z6rtk6riien Miik6d6 R6szv6nyt6rsas6got jelolte ki.

ll.2 A Koordindlo szerv a kdzszolgriltat6si dijaka vonatkoz6 szirmlakat az Adatkorm.rend.

20.$ (1) bekezdese szerinti adatszolgdltatis alapjrin allitja ki. A kdzszolgaltat6 hi6nyos vagy

kesldllmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelS adatszolgiltatissal

6rinten ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6mlizott

kozszolgiltat6si dijr6l allit ki szimllt. Az ezzelosszefiiggdsben keletkez6 dijkorrekci6 eseten

mindenletytrill6si koteleretts6g a kozszolg6ltat6t terheli. Az igy ketetkez6 kcizszolg6ltat:isi

dijkulonbOzet pozitiv m6rleg6t a Koordinat6 szerv a kozszolgiltat6nak fizetend6 ,esed6kes
szolgeltatesi dijba besz6mitji. A kozszolgiltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l

eredZ, a xooidinel6 szerv 6lta[ nem megfelelS adattartalommal kirillitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi kovetke zmdnydrt a kozszolgdltat6t terheli a felel6ss6g'

ll.3 A Koordinil6 szert M Adatkorm.rend. 20 $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiltat6sbol

kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kdret, amelyre nincs kdzszolg6ltatesi dijfizet6s

meghat6rozva az' adarszolg ltatasban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal

osslefiigg6sben teljesites tortent A Koordin6t6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot

k6rni ;illet6kes hatosrigtol a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hianyzo

ingatlanok 6s sztikseges adataik megiillapitiisa 6rdek6ben

A fentiek alapjan rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv meghildi a

kozszolg6ltat6nak, es felhivja a kiizszolgirltatot, hogy a megkiildott ingatlanokon v6gzett



szolgaltatiis6nak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgeltat6st
legkes6bb az drtesites k*zhezvdtelet kdvet<i 8 napon beliil.
A korrekci6t kovet6en - a kozszolgiiltato elt6ni adatszolgriltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6lo
szerv a kozszolgLlltatrisi dijat az ingatlantulajdonosnak sz mllz,a ki.

ll.4 A Koordin6lo szerv a kiszhmlipott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem
fizetett k6zszolgriltatrisi dij behajt6sa 6rdekeben intJzkedik.

11.5 A Kdzszolgdltato resz6re a kdzszolgiiltatiisi szerzodesben ftgzitett feladatok ell6t6s66rta Koordinril6 szerv a hulladekgazd6lkodrlsi kcizszolgilltatisi dij meg6llapit6s66rt felel<is
miniszter 6ltal meghat6rozott szolgeltatasi dijat fizet

kormdnyzat, mint ell6t6sert felel6s eltal kiadott
kOzszolg6hat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

rendszeres adatszorserta*s keret6bei,:lffi '';Utf; ,1J;: : y#:iffi[, TH:;:ffi .ifelt6tele.
Az OnkormAnyzat koteles a teljesitesigaz
id<iszakot krivet6 5 napon beltil kiadni.
kiad6s6val alapos indok nilktil kdsedelembe
kapcsolatban keletkez6 khrat az Onkonnenyz

ban a hulladikgazdrilkod6si krizszolg6ltat6s
a haszonanyag drt6kesit6s6r6l a Koordiniil6

6ltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a

ertdkesit6sb6l ered6 bev6ter a Koordinril6 .r"rX'ioii"u'1r'"X 
jflius l' napjrit6l a haszonanvag-

d6si kcrzszolgriltat6si szerz<idds Ht. 92lB. S (2)

z Onkorm nyzat a kozszolg6ltat6si szerz6d6st
halad6kalanul, de legk6s6bb 8 napon belUlelektronikus fton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A ktizszolgiltatdsi szerz6d6s hatrilya

Felek jelen szerz6dist 2017. jrilius 0I. napjival kezd6d<i hat6lryar hatarozntr idore,2027.jrinius 30. napjiig kiirik

Felek a szerzodest kriz6s megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgdltatisi szerz6d6s megszfinese

vel,
eg,

l3'1. Az onkorm6nyzat a_ kdzszorgr'tatrrsi szerzi'd*st a porgdri rrirv6nykdnyvben
meghat6rozott felmond6si okokon trilmeicien akkor mondhatja fel, ha 

"a Kcizr^rgari"a"'
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. a hullad6kgazdrilkodisi kdzszolg6ltatis elliit6sa soran a kdmyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rb vonatkoz6 hat6s6gi dont6s el6ir6sait stlyosan

megsirtette, 6s ennek tdnyet a birosig vagy a hat6sag joger6sen megdllapitotta,

o a szerz6d6sben meg6llapitott kotelezettseg6t neki felrohat6 m6don s lyosan

megs6rtette.

13.2 Az Onkorm6nyzat a hullad6kgazdilkod6si kozszolgiltatiisi szerz6d6st legfeljebb hat

h6napos felmond6si id6vel felmondja, ha a kozszolgrittat6 nem rendelkezik min6sitesi

enged6llyel, vagy megfelel6s6gi v6limennyel, vagy a Koordiniil6 szerv a megfelelos6gi

',reie-6nyet- .t is.-iuuonL. A felmondasi ido alatt a kozszolg6ltat6 a hulladekgazdilkodisi

kozszolgeltatest virltozatlanul ell6tja.

13.3 A K6zszolg6ltat6 a Polgari TOrv6nykonyvben meghat6rozottakon tirlmen6en a

kozszolg6ltat6si szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

] az Onkorma nyzat a kozszolgiitatisi szerzod6sben meghatirozott kotelezettseget -

a Kozszolgditato felsz6litasa ellen6re - sulyosan megsg-fti:,- 6s ezzel a

Kozszolgalt-at6nakk6rtokoz,vagyakad6lyozzaahti|adlkgazd6lkodSLsi
kozszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

o a kdzszol}itltat6si szerzSdes megk6t6set kovetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

kozszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy veltoztatj a . meg' hogy. az a

KOzvoig6ltatonak a hulladekgzdrilkod6si kOzszolg6ltat6s szerz6d6sszer[i

teljesit6i kOr6be tartozo lenyeges 6s jogos erdekeit jelent6s m6rt6kben serti.

13.4 Ha a hullad6kgazdalkodasi szerz6d6st a kozszolg6ltat6 felmondja, a telepiil6si

onkormanyzat halad6ktatanul gondoskodik az iiJ kozvolgltat6 kiv6lasa6s6rol.

,t fentiek ieljesiil6se eset6n a kozszolgriltatisi szerz6d6s felmond6si ideje 6 honap

A felmondasi id6 alatt a kozszolgaltat6 a hulladekgazdalkod6si kozszolgiltatirst virltozatlanul

ellbtja.

Ha a teljesit6s az onkorminyzatnak felr6hat6 okb61 meghirisul, illetve ha a szerz6d6s- neki

i"i.orrutoan sz6nik meg, az Onkorminyzat M 6ves kdzszolgiltathsi dij 50%-6nak megfelel6

meghirisul6si kdtb6r fizetesere koteles.

14. Eljdnis a szerz6d6s megszfinese eset6n

A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgaltatrisi szerzSd6s megszfin6se vagy megsztlntetese eset6n'
szerv
6s6ig,

:rz6d6s megszffn6se eset6n a kozszolg6ltat6s

elletaseval kapcsolatos, folyamatban levS iigyek iratait 6s nyilvantart6sait, a Kdzszolg6ltat6 a

,"i"futeri onkorm6nyzatnak a kozszolg6ltatasi szerz6d6s megsziin6se napj6n 6tadja.

15. Jogvitik int6z6se

Felekmeg6llapodnak,hogyazesetlegesjogvit6katels6sorbanazegymisktizottit6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni t -; ^ Lt-, , .

e.-"nrijiu.n a jogvitrit a Felek t6rgyaliis ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi

;ti.r; ili;lGr;ru u pe.ri-iara.[1r6s6g, illetve 6riekhatartol fiigg6en a Pecsi Tow6nysz6k

illet6kess6get kotik ki.

w [-J-



16. I0rtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetelest ir6sba kell
foglalni.

A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos i.igyint6z6sre, nyilatkozattetelre jogosultak.

az Onkorminyzat reszer6l.
n6v.
telefon:
fax:
e-mail:

a Kiizszolgiltatri r6szdrril :

nev. Bir6 Piter tigyvezet6
telefon:721 502-132
fax:72/805-370
e-mail: delkonriddelkom. hu

17. R6szleges6rv6nytetens6g

A jelen szerz6ddsben nem hu[ad6k6l sz6l6 2O12. evi
9-Dofiv t6rv6nv (Ht.) c)<Lm. torveny (Kbt.), a
YigyTg.rlq onkorminyzatair6l szol6 20il 6rv6ny (Motv), .,raiamint aPolg6ri Torvdnykdnywrir szor6 2013.6vi v. r6rv6ny (ptk.) rendelkezesii, iiletue a uon"ttoro
hgazati jo gwzb Al yok i r6nyad 6ak

Jelen szerztiddst a Felek annak elolvas6sa ds 6rtelmez6se uteq mint akaratukkal mindenben
megegy ez67 j6v irhagy 6lag iqi& al 6.

19
Kiizszolgdltat6
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