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Szerz6d6 Felek a telepiil6si hullad6k sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
folyamatossdgrlnak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6k kezel6ssel
kapcsolatos jogok 6s kcitelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helf
rendelet v6grehaj ti.slu.'a az al6bbi szerz6d6st k6tik meg:

1. A szerz6d6s c6tja

_1.f. Magyarorszdg helyi rinkorm6nyzatair6r sz6l6 2011. dvi clxxxx. tcirv6ny 13. g (1)
bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biaosithat6 k6zfeladatok kdr6ben

nyzati feladatok kijz6 tartozrk kiikin<isen a kdrnyezet-eg6szs6giigy
k.myezet tisztas6g6nak biztositrisa, rovar_ 6s r6gcs6l6irtrlLs) 6s a

A hulladdkr6l sz6l6 2ot2.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezd6se
szeint a teleptil6si dnkormrinyzat a hullad6kgazdalkoddsi kozszjg6ltaLs ell6t6sii a
kdzszolgilltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kcizsiolgdltat6si szerz6d6s itjrin biztositja-

1.2. Jelen szerz6d6s az dnkormfnyzat K6pvisel6+estiilete . .. . . . ...... .. . ... ....... Kt.sz.
hatirozata alapjitn jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerz6d6s c6lja, hogy Magy
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokniil,
ingatlanhaszndl6) keletkez6 telepiildsi szilird
kapcsolatban - a hat6lyos jogszab6lyokn
Kiizszolgdltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezetts6g eit szab lyozza.



,'

2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kdzszolgiltat t az al6bb meghat6rozott feladatok
elv6gzds6vel:
Magyarhertelend Kdzs6,g kdzigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k begyiijt6s6vel 6s
elhelyez6s c6ljrib6l tdrt6n6 rendszeres elsziillit6sdval a szerz6d6sben rdgzitetl id6tartamban,
valamint kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Projekt
eszkciz- 6s l6tesitm6ny6llom6nyrinak ig6nybev6tel6vel-, krizszolg6ltat6si szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k elsz6llit6sa hetente 1 alkalommal
- elkiildnitetten gyiijtdtt hullad6k elsz6l1it6sa, kezel6se
- lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal

2.2. A Kdzszolgdltat6 a 2.1. pontban meghatiirozoft feladatok elv6gz6s6t 2017. jarr.fu 1-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz<id6s alapjfin a Kiizszolg:iltat6, a Ht.-ben, illetve 
^z 

ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az rinkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult
Magyarhertelend Kdzsdg kLzigazgatdsi tertiletdn a telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re 6s
kezel6s6re ir6nyul6 kdzszolgriltatrisok ellfitilsina.

A krizszolg6ltatds megnevez6se: telepiil6si hullad6k gffit6s6re 6s kezel6s6re irrinyul6
kdzszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
a ha'l,afi si hullad6khoz hasonl6 hulladdk resz|t klpezb vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezd6s6re tekintettel.

Ha a ktiztertileten elhagyott, illetve ellen6rizetlen kdriilm6nyek kdzcitt elhelyezett hullad6k -
ide6rtve a telepiil6stiszasdgi feladatok kdr6be tartoz6 hullad6kot is - konibbi birtokosa vagy
tulajdonosa a hullad6k elsz6llitiisilra 6s kezel6s6re vonatkoz6 kdtelezetts6g6nek nem tesz
eleget, a hullad6k elsz6llit6srlr6l 6s kezel6s6r6l az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6val k6tdtt
ktilcin szerz6d6s ritjrln gondoskodik.

A k<izszolg6ltat6s teljesitds6nek teriileti kite{eddse: Magyarhertelend K<izs6g klzigazgatfusi
teriilet6n.
A krizszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K6k6nyi Region6lis
Hullad6kkezel6 Krizpontban, vagy m6s, krirnyezetv6delmi, miik<iddsi enged6llyel rendelkez6
hullad6klerak6ban, hullad6kkezel6 kcizpontban.

3. Azdnkorm6nyzatkiitelezetts6gv6llatisa

3.1. Az dnkormrlnyzat a 2. pontban irt kdzszolgSltat6s ell6trisrlra a Kdzszolgdltat6nak
kiz6r6lagos jogot biaosit.

3.2. Az Onkormdnyzat kdtelezetts6get v6llal:

a) a kcizszolgaltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolg ltat6 szimira
sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolgdltatdsilra,

b) a kdzszolg6ltat6s kdr6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod.isi
kdzszol96ltat6ssal tdrt6n6 dsszehangoliisrinak el6segit6s6re,

tev6kenysdgek

c) a kdzszolgdltat6snak a telepiil6sen v5gzett m6s krizszolg6ltatrisokkal val6
<isszehangokls6nak el6segit6s6re,

d) a Kiizszolgdltat6 kiz6r6lagos k<izszolg6ltatrlsi jogrfi:ak biaositrisrlra,
e) a teleptil6s lak6i vonatkozils6ban n6v- 6s cimjegyz6k 6tad6siira, adategyezet6sre,
f) kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapjriul szolgril6 adatok 6tad6sfua,



c)

h)

az OnkormAnyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy
mentess6g miatt felmertil6 kcilts6gek megt6rit6s6re,
a telepiil6si igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytjt6s6re, sz6llit6s6ra, kezel6sdre
szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozisitra. Ennek keret6ben kijelcili a
Kiizszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gyfljt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kdzszolgdltat6 6tvegye kdzteri.ileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6lt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 iital alkalmazott gdpjrirmrivel nem tud behajtani,
a hullad6ksz6llit6 jdrmti szhmira megfelel6 ritviszonyok biztosit6siira, (ktilcinds
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k<izirt rirszelv6ny6be bel6g6
farlgak lev6grisrira. ),
akozszolgiltatisi szerz6d6s kdzz6t6tel&i5l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgyiijt6si rendszer hell felt6teleinek
megszervez6s616l.

i)
k)

4. AKiizszolgdltat6ktitelezettsdgei:

4.1.
a) A k6zszolg6ltat6 gondoskodik:
- A hriztart6sban keletkez6:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(udiil6 ingatlanok eset6ben az ell6lisi id6szak 6 h6nap -mrljust6l- okt6berig - ahol a Ht. 47.g
(4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszril6k rlszlre az 6ves hullad6kgazdilkod,isi
kiizszolgriltatrisi dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiil<initetten gyiijtdtthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

tdrt6n6 dsszegyiijt6s6r6l, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezd hifiartLsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
<isszegyiijtds6r6l, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

- Az iLltala iizemeltetett hullad6kgyrijt6 ponton, hullad6kgyiijt6 udvarban a hullad6k
6tv6tel6r6l, dsszegyfijt6s6r6l, elsz6llitrlsrir6l 6s kezel6s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- k<inyvel6s, sz6mvitel, b6rszrimfejt6s
- adminisztr6ci6, nyilv:intartris, adatb6zis-kezel6s
- jogi iigyvitel

c.) az Onkorm clnyzatlarl egy0ttmiik6dve a fogyaszt6k szitmhra k<innyen hozz flrhetii
iigyf6lszolg6lat 6s trlj6koaat6si rendszer miikddtet6se (Kdzponti iigyf6lszolgdltat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u.52.), valamint aklzszolgdltatirssal kapcsolatos lakoss6gi tej6koztat s.

4.2. A Kdzszolgdltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akozszolgdltatiis folyamatos 6s teljes k6ni ell6t6s6ra,
b) a kdzszolg6ltatils meghatri,rozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisig szerinti teljesit6s6re,
c) a k6myezew6delmi hat6s6g eha,l meghat6rozott min6sit6si o"i6ly szerinti

k6vetelm6nyek binositris6ra 6s a min<isit6si engeddly hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltatdsi szerzi5d6s httiiyoss6g6nak ideje alafti folyamatos megl6t6re,

d) a kcizszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyisegii 6s min6s6gri j6rmii, gdp, eszk<iz,
berendezds biaositrlsrira, a sziiks6ges l6tszrirnri 6s k6pzetts6gii szakember alkal mazSsiya,

e) a krizszolg6ltatrls folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesitdsdhez sztiksdges
fejleszt6sek 6s karbantart6sok elvdgzds&e,
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f) a kdzszolg6ltatrls kdr6be tartoz6 hullad6k kezeldsdre meghat6rozott helyek ds
l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,

g) nyilvrintartfsi rendszer mtik<idtet6s6re 6s a k<izszolgdltat6s teljesit6s6vel 6sszefrigg6
adatszol96ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntartrisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6srihoz 6s folyamatos
miikddtet6s6hez sztiks6ges feltdtelek biztositrisiira,

i) a fogyaszt6k szSmAra kdnnyen hozzitfdrheto iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer
miik<idtet6s6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek megillapit6srlra,
k) a tev6kenys 69 ell tflsiltoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyujt a felel6ss6gi kdrben bekrivetkezett onkormrlnyzatnak okozott esetleges krlrok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legalibb 2 ktil6nb6z6
iirmdrt6kti gytijt6ed6ny kriziil v6laszthasson,

m) tribblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat 6 6ltal biztositott zsil<
forgalmaz sira,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt eszkriz- 6s l6tesitm6ny 6llomriny6nak
haszrtfilatira.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazdilkod6si enged6ly6nek sz6ma: oKTF-Kp/2538 -tot2ol6
A Ktizszolgilltat6 megfelel6s6gi v6lem6ny6nek sz6ma: OHKT 37 00-9612016
A K<izszolg6ltat6 min6sit6si enged6ly6nek sz6ma: OKTF-Kp/5923-9 t2016

5. Mentesiil a Ktizszolgdltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezetts6g6t6l vis major
eset6n, tov6bb6 ha az Onkorm6nyat nem biztosit az ingatlanok megk6zelit6s6hez olyan
rituiszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kdzit/, ameiy a
Ktizszolgiltat6 g6pjrirmiiveinek balesetmentes krizleked6s6t biztosi{a. Ez esetben a
Kiizszolg{ltat6 az akadly elh6rulSsdt k<ivet6 legkdzelebbi sz6llitrlsi napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az el6zo elmaradt sziLllit1.si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii teleptil6si hullad6k elsz6llit6silra is.

6. A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
- az <inkormrinyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 t6rot6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a trirol6ed6nyben a telepiil6si ftommundlis) hullad6k k6r6be nem tartoz6 utyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pit6si t6rmel6k, 6llati tetem, mar6, mlrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyil6kony vagy
robban6 tyag, nagyobb terjedelmii, srilyu t6rgy, amely vesz6lyezteti a
hullad6kszdllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, uugy ..g.ong6lhatja a
gyiijt6berendez6st, illetve ii,rtalmatlanit6sa soriin vesz6lyezteti a kdrnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabviinyos, z6rt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg 6ltat6t6l
vi.sirolt jelzet zsiikban kertil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lezrirt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a t6rol6ed6ny kdriil szabilytalanul, annak mozgat6st 6s ilrit6st akad6lyoz6 m6don
tribblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzflse bevezetlsre keriil - a tiirol6ed6nyek matric6jinak
hirinya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alv6llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6ter6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1' Kdzszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni. A Kiizszolgrilta t6 az alvAllalkoz6
ig6nybev6tel6t kriteles az 6nkorminyzat sz6milra bejelenteni.
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7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alviilakoz6 tev6kenys6g66rt a K0zszolghltartil fgy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgiltatis teljesit6s6vel <isszefiigg6 adatszolg6ltat6s biztositSsa 6rdek6ben a
Kdzszolgfiltatfl az 1./ pontban meghatirozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elktikinitett
nyilvdntart6si rendszert ktiteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiltat6si tertiletr6l elsz6llitott
6s 6rtalmatlanftott teleptl6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A k<izszolgdltat6s ig6nybev6tel6re k<itelezettek a kozszolgilltatis teljesft6s6vel
kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiittt6 sz6khely6re
(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Ktizszolgiltat6 k<iteles ir6sban 15 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre
ktiteles a Kiizszolgiltat6 krirnyezetszewryezds eset6ben, ha az a kdzszolg6ltat6si
tev6kenys6g6vel okozati dsszefligg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az
Onkorm6nyzat helyi hullad6kkezel6si krizszolgiiltat6s rendjdr6l sz6l6 rendelet6nek
rendelkez6s6t kifogdsolja, a Kii.zszolg6ltat6 30 napon beliil kdteles az tigyiratot - apanaszos
egyidej fi 6rte sit6se mellett- az dnkorm iny zathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgiltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si krizszolgSltatSsi dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmti-
szabilyozdsi Hivatal javaslatiinak figyelembev6tel6vel az illetlkes miniszter rendeletben
flllapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az Sllami hullad6kgazd6lkod6si krizfeladat keret6ben az dllambeszedi
a kozszolgiltatdsi dijat 6s kifizeti a k<izszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkodasi
kdzszolgiltat6si dij meg5llapitisiert felel6s miniszter 6ltal meghatirozott szolgiiiatfusi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordinil6 szewezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kozszolgilltat6, a telepiildsi <inkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informdci6t, ami a Koordinil6 szew
fel adatkrir6nek gyakorlilsilhoz sztiks 6 ge s.
A miniszter rendeletben illlapitja meg a beszedett kdzszolgilltatisi dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatiinak figyelembev6tel6vel rendeletben illapitja meg a
Ko ordin6l 6 szerr Sltal a kozszolgiltat6nak frzetendi| szolgiltatisi dij at.

10.2
A k<izszolgdltat6 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij megdllapitfusa a Ht. 46-48.$ 6s 91.g,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en t<irt6nt.

Az ingatlanhaszn6l6k Sltal fizetend6 iirit6si dijak:

Lakoss6gi dijak:

60 literes ed6ny: 107,- Ft + Afa*
80 literes ed6ny: 143,- Ft + Afa

110-120 literes ed6ny: 198,- Ft + Afa

*a385/2014. (XII. 3l') Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6lewitelszerfien haszn6l6 term6szetes
szem6ly ingatlanhaszn6l6 r6sz6re, a telepiil6si Onkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjrin.

Tcibblethullad6k gyfijt6s6re szolg6l6 zsdk ir a: 3 6 1, - Ft+Afaldb.

6(
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Szerz6d6 Felek az iitalfirtos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hat6lyos AFA
tcirv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el.

11. Atlamihultad6kgazdilkoddsikiizfeladat-ellitis

11.1 Az dllami hullad6kgazd6lkod6si krizfeladat ell6t6sdra ldtrehozott szeryezet
kijel6l6s6r6l, feladatkrir6r6l, az adatkezells m6dj6r6l, valamint az adatszolgltat si
k6telezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (I[. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjAn a Korm6ny a Ht. 321A. g (l) bekezd6sben
meghatrirozott feladatoka Koordinril6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zirtkiiriten Mrik6d6 R6szv6nytiirsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szeru akdzszolgltat6si dijakra vo natkozl szfimlil<at az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjrln 6llitja ki. A kdzszolgriltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordiniil6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltatiissal
6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszfumlinofi
kozszolgaltatilsi dijr6l rlllit ki szdml6t. Az ezzel risszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n
minden helytelldsi kdtelezetts6g a ki)zszolgltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgriltatrlsi
dijkiilcinbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetend6 eied6kes
szolg6ltat6si dijba beszrimitja. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy hellelen adatszolg6ltatris6b6l
ered6, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6mfilkkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6ny6rt aklzszolgAltat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megSllapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs ktizszolg6ltat6si dijfizet6s
meghat6roztra az adatszolg ltatiisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesit6s t6rt6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosuli ingyeneseir adatot
kdmi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. g (l) bekezdds szerinti aditszotgattiiasut hianyzo
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fenliek alapjan ,igzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
krizszolgrlltat6nak, 6s felhivja a k6zszolg6ltat6t, hogy a megktildritt ingatlanokoi v6gzett
szolgriltat6srinak megfelel6en korrigilja a 20. g (1) bekezd6s szerinii adatszolg6ltat6st
legk6s6bb az 6rtesit6s k6zhezv6tel6t kdvet6 8 napon beliil.
A korrekci6t k<ivet6en - a ki5zszolgiitat6 e1t6r6 adatszolgltatSsa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a k<izszolgdltat si dijat az ingatlantulajdon ostak szitmliazaki.

11.4 A Koordin6l6 szerv a kiszii,rnLizott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hatArid6n beliil ki nem
fizetett kcizszolg6ltatdsi dij behajt6sa 6rdek6ben intdzkedik.

I 1.5 A Kdzszolg6ltat6 ftsz&e akdzszolglltatirsi szerz6d6sben rdgzitett feladatok ell6tris66rt
a Koordiniil6 szerv a hullad6kgazdrllkod6si kdzszolg6ltat6si dij megdllapit6s66rt felel6s
miniszter 6ltal meghakirozott szolg6ltatilsi dijat fizet.

11.6 A kdzszolg6ltat6 az Onkormiinyzat, mint ell6tes6rt felel6s 6ltal kiadott
teljesltdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolgltat6 iltal a Koordin6l6 szerv resz6re a
rendszeres adatszolgdltatiis keret6ben tiirt6n6 megkiild6se a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az onkormiilryzat kdteles a teljesitdsigazol6st a Kdzszolg6ltat6 r6sz6re a teljesit6ssel drintett
id6szakot ktivet6 5 napon beliil kiadni. Amennyrben az Onkorm Anyzat a ieljesitdsigazolis
kiadrisdval alapos indok n6lktil..kdsedelembe esik, :i,gy a k)zszolgaltat6 jogosult i ezzel
kapcsolatban keletkezb kfir t az Onkorm6nyzat fel6 6rvenyesiteni. -
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ll.7 2016. jtilius 1. napjAt6l a szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6s
teljes kcizvetlen kdlts6ge megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6
szerv gondoskodik rigy, hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a
Koordin6l6 szerv 6ltal kijekilt szervezetnek 6tadni. 2016. jtlius l. napj6t6l a haszonanyag-
6rtdkesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si krizszolgiltatrisi szerz6d6s Ht.92lB. 5 Q)
bekezd6s szerinti megfelel6s6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjitn az dnJ<ormrfuryzat a ki)zszolgfultatisi szerz6d6st
annak megkdt6s6t vagy m6dosit6siit kdvet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A ktizszolgiltatisi szerz6d6s hat6lya

Felek jelen szerz6d6st 2017. janudr 01. napj6val kezd6d6 hat6llyal hat rozotl id6re, 2022.
december 31. napjdig k6tik.

Felek a szerz6d6st krizds megegyez6ssel, csak iriisban m6dosithatj6ft.

13. AkiizszolgiltatAsiszerz6d6smegsziin6se

A kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s megsziinik
a/ a benne meghat6rozott id6tartam lejirtixal,
b) a Kdzszolgfltat6 jogut6d ndlkiili megsziin6s6vel,
c) eliil ssal, ha a teljesit6s mdg nem kezd6d<itt meg,
d) felmondiissal.

13.1 Az onkorm6nyz at a ki)zszolgltatilsi szerz6d6st a polgriri r<irvdnykcinyvben
meghatiirozott felmondrisi okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha a
Kdzszol96ltat6

. a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6s el16t6sa so*in a kdmyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszabilyok vagy a ri vonatkoz6 hat6s6gi drint6s el6ir6sait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6sig vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,

o a szerzfiddsben megallapitott kdtelezetts6g6t neki fetr6hat6 m6don sflyosan
megs6rtette.

- A hullad6kgazd6lkodrlsi kdzszolgiltatrisi szerz6d6st az onkormrinyzat felmondja, ha a
Kdzszolgdltat6 nem rendelkezik min6sitdsi enged6llyel, tov6bb6 a Ht. 92lB.$ (4)
bekezd6s6ben foglalt felt6tel bekdvetkez6se eset6n.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polgriri rdrv6nykdnyvben meghat6rozottakon tulmen6en a
kdzszolg6ltatiisi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

. az onkormdnyzat a kiSzszolgltat6si szerz6d6sben meghatrirozott kdtelezetts6g6t -
a Kdzszolgltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzil a
Kdzszolgdltat6nak k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

o a kdzszolg6ltatisi szeru6d6s megk6t6s6t k6vet6en hatdlyba l6pett jogszab6ly a
kcizszolg6ltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit iW valtoztztja meg, hogy az a
Kdzszolgrlltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s szerz6d6sszerii
teljesit6se kdrdbe tartoz6linyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s mdrt6kben s6rti.



13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerz6d6st a kdzszolgSltat6 felmondja, a telepiil6si
dnkormrinyzat halad6ktalanul gondoskodik az rij kcizszolgilltat6 kiviilaszt6s:lr6l.
A fentiek teljesi.il6se eset6n a k<izszolg6ltat6si szerz6d6s felmondilsi ideje 6 h6nap.

A felmond6si id6 alatt a kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

Ha a teljesit6s az dnkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz6d6s neki
felr6hat6an sztinik meg, az Onkormiinyz at a kdzszolgiltat6si dij 50%:o-6nak megfelelS
meghirisul6si kritb6r fizet6s6re kdteles.

14. Eljdr6s a szerz6d6s megszfin6se eset6n

A kdzszolgiitat6si szerz6d6s megszflndse vagy megsziiLntet6se eset6n, tov6bb6, ha a
Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel, a K6zszolgilltat6 az ij klzszolgiltat6
kiv6laszt6s6ig, de legfeljebb 6 h6napig a k6zszolg6ltat6st v6ltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltatfsi szerz6d6s megsziin6se eset6n a kdzszolg6ltatls
ellilt6sdval kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilv6ntartdsait a Kdzszolgitltat6 a
telepiil6si <inkorm6nyzatnak aki5zszolgiltatAsi szerz6d6s megsziin6se napjdn 6tadja.

15. Jogvitik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egym s kdz<itti trlrgyallsok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennlben a jogvit6t a Felek tiirgyal6s ttj6n 60 napon beliil nem tudjr& rend ezni, abir6sirytr
elj6r6s lefollat6srira a P6csi Jrir6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiiggtien a P6csi T6rv6nyszdk
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. 6rtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k<ivetel6st ilisba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozattdtehe jogosultak:

az Onkormdny zalt rdszdrll:
n6v: Szeledi Katalin polgrirmester
telefon: 721521-000
fax:
e-mail:

a Kiizszolgdltat6 r6sz6r61 :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefor,: 72/ 502-132
fax:721805-370
e-mail: delkom@delkom.hu

17. Mecsek-Dr6vaHultad6kgazd6lkodisiProjekt

A Kdzszolgiltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitrndnyeket 6s eszkdzdket akiizszolg6ltatds tiljesit6se kapcsrin.

Felek k<itelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsuldsi ran6cs hatiuozataitak.
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18. R6szleges6rv6nlelens6g

Amennlben jelen szerz6dds brirmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelfk r6sze
6w6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g, vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja meg, rigy a szerz6d6s tdbbi r6sze drv6nyes 6s
kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmellk F6l a szerz6d6st nem k6t<itte volna meg.

A jelen szerz6d6sben nem szabilyozoll k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a k<izbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIU. tdrv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g rinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irvdny (M6tv), valamint a
Polgiri Tcirv6nykdnyw6l sz6l6 2013.6vi V. t6rv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
gazati jo gszab lvok irinyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se uuin, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j 6v 6hagy6lag fijifl< a16.

Magyarhertelen d, 2017 .6v janu6r h6nap ...!.. nap
D6l-Kom Nonprofit Kft.
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