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HULLADEKGAZDALKoDAsT KozszoLGALTATAsr szrRz6ons

amely l6trejott egyrdszt: Szajk Kiizs6gi Onkorminyzat

mdsrdszt:

szdklely: 7753 Szajk. Kossuth L utca 99.
PIR sztun:724254
ad6sziiLrn : I 57 24258- 1 -02
k6pviseli : Farkas B6la polgarmester
mint Onkormiinyzat, a tovdbbiakban: 6nkorminyzat

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgf ttat6
Nonprofi t Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasdg
sz6khelye: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52.
cdgj egyz6kszrirn a: 02-09 -0645 5 6
ad6szifuna: 1 1541587 -2-02
KUJ szi\rna: 100279306
KTJ sziirna: 100468989 /Pdcs-Krik6ny Regioniilis
Hullad6kkezelo Krizpont/; 100408033 /Gtircsdny
hultaddklerak6/
KSH sziima : 1 | 541 587 -381 1 -57 2-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint K6zszolgiltat6. a tovdbbiakban: Kiizszolgfltatri

- tovdbbiakban egyiittesen: Felek - kcizritt az alulirott helyen 6s napol az atdbbiak
feltdtelek mellett:

Szerz6d6 Felek a telepi.il6si hullad6k gyrijt6sdre, szillitisra 6s kezel6sre vonatkoz6
k6zszolgdltatiis folyamatossrigrlnak biztositiisa drdekdben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok ds kcitelezetts6gek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi cinkormriLnyzati rendelet
vdgrehajtAsifua az alil}bi szerz6d6st kdtik meg:

1. A szerz6d6s c6lja

l.l. Magyarorszdg hetyi tinkormifuryzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXX. t<irv€ny 13. g (l )
bekezddse szerint a helyi k6ziigyek. valamint a helyben biaosithat6 k<izfeladatok k6r6ben
ellltand6 helyi cinkormiinyzati feladatok kciz6 tartozik kiil6n6sen a kdrnyezet-egdszs6gtigy
(k6disaaseg, telepiildsi krimyezet tisaasrigrinak biztositrisa, rovar- 6s riigcsiil6irtiis) 6s a
hulladdkgazdrilkodris.

A hutladdkr6l szolo 2012. dvi CLXXXV. tcirvdny (a tovrlbbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezddse
szerint a telepiildsi rinkormiinyzat a hullad6kgazdriLlkod6si krizszolgriltat6s ellataset a
k6zszolgrlltat6val ktttdtt hulladdkgazd6lkod6si krizszolgiiltatiisi szerz6d6s udiin biztositja.

1.2. Jelen szerz<idds az Onkormrinyzat Kdpvisel5-tesrtitete 65./.*.".trY, (1I.. )..... Kt..r.
hatitr ozata alapj in j 6 tt I d tre.

1.3. A jelen szerz<id6s cdlja, hogy Szajk Kdzs6g kdzigazgatdsi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokndl, birtokosoknril, haszn6l6knrll (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszndl6) keletkez6 teleptil6si szikird hulladdk kezeldsdre fenn6ll6 kdzszolg6ltatrissal



kapcsolatban - a hatiilyos jogszabrilyoknak megfelel<ien - az Onkorminyzat es a
Kiizszolgriltatri kcizritti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kritelezettsd geit szabiiyozza.

,
2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kiizszolgiltatlt az alibb meghatii,rozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Szajk Kdzs6g kdzigazgat6si ter[let6n a telepiildsi hullad6k begyrijtisivel ds elhelyezds
cdljdb6l tcirt6n6 rendszeres elsz6llitisdval a szerz6d6sben rcgzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel ds rlrtalmatlanit6srival kdzszolgdltatiisi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyrijtdse. kezel6se sz6llitrisa heti I alkalommal
- lomtalaniuis 6vente I alkalommal
- elktikinitett /szelektiv/ hutladdkg$jt6s, kezel6s - gyiij t<iszigetes es hiohoz

men6 rendszerben

2.2. A Kdzszolgiltat6 vrillalja. hogy a 2.1 . pontban meghatarozotr feladatok elvd,gzdsdt 2017 .

jrllius l-j6n megkezdi.

2.3. A jelen szerzridds alapjrin a Kiizszolgittat6, a Ht.-ben. illetve az ide vonatkoz6
jogszabdlyoknak 6s az dnkormii,nyzati rendeletnek megfelel<ien kizrir6lagosan jogosult Szajk
Kozsdg kdzigazgatdsi tertilet6n a telepiildsi hulladdk gyrijt6sdre ds kezel6s6re irdnyul6
k6zszol griltatrlsok elliitiisrira.

A ktizszolgri{tatiis megnevezdse: telepiildsi hullad6k gyiiljtds6re 6s kezel6sdre irrinyul6
ktizszolgriltat6i feladatok elLitiisa, amely kiterjed a nem termdszetes szemily ingatlanhasznril6
a hiiatartiisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k resz6t k6pez<i vegyes hulladdkrira is, a Ht. 39.g (3)
bekezd6sdre tekintettel.

A k6zszolgriltatiSs teljesitdsdnek teriileti kiterjeddse: Szajk K<izs6g ktizigazgatasi tertiletdn.
A kcizszolgriltatris ktirdbe tartoz6 hulladdk elhelyezdse 6s kezel6se: a Ktik6nyi Region6lis
Hullad6kkezel<i Krizpontban. a gdrcsdnyi lerak6ban, vagy m6s. kcimyezetvddelmi, mrikctd6si
enged6llyel rendelkez6 hulladdkkezel6 l6tesitmdnyben.

Az Onkorm{nyzat kiitelezetts6gvrilla}isa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt krizszolgriltatds elkitrisrira a Kiizszolg6ltatrinak
kizrlr6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorminyzat kritelezettsdget vrillal :

a kdzszolgiiltatiis hatdkony ds folyamatos elliiuisiihoz a Kiizszolgdltat6 szfunra
sziiksdges informrici6k 6s adatok szolgiiltatiisiira.
a krizszolgiiltatiis krirdbe nem tartozo hulladdkgazdrilkodrisi tev6kenys6gek
k6zszol giiltat6ssal tdrtdn6 cisszehangol iisiinak eltisegitdsdre,
a ktizszolgiiLltatrisnak a teleptildsen v6gzett m6s kdzszolgiiltatrlsokkal val6
6sszehangol6s6nak el<isegitdsdre.
a Kiizszolg{ltat6 kizir6lagos krizszolgriltat6si jogiinak biztositiisiira.
kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapjdul szolgril6 adatok iitadrisrira,
az 5nkorminyzat iiltal rendeletben. vagy egydb m6don biztositott dijkedvezmdny vagy
mentesseg miatt felmeriiki krilts6gek megt6rit6s6re,
a telepiildsi ig6nyek kieldgitisdre alkalmas hulladdk gyrijtds6re, sziillit6s6Lra. kezel6s6re
szolgiil6 helyek ds ldtesitmdnyek meghatiiroziisilra. Ennek keretiben kijel6li - a
Kiizszolg{ltatrival egyeztetve - azokat a gyrijtSpontokat. amelyek alkalmasak arra.

a)

b)

c)

d)
e)
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/
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hogy a kdzszolgiltat6 6wegye kdztertileten a hulladdkot azon ingatlanhaszniloktol,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgil.ati ahal alkalmazott g6pjrirmr,ivel nem tud behajtani,

h) a hulladdkszillir,6 iltmii sz mina megfelel6 ritviszonyok biztosiuisrfua, (kiilcintis
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kdzrit iirszelvdny6be bel6g6
farigak lev6grisrira.),

i) a ktizszolgiiltatrlsi szerz<id6s ktizzdtdteldr6l a helyben szokiisos m6don gondoskodik.
j) gondoskodik az elktikinitett hullad6kgyiijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezdsdr6l.

4. AKiizszolgiltatrikiitelezetts6gei:

4.1.

") AkdzszolgiiLltat6gondoskodik:
- A h6ztaflasban keletkez6:

Vegyes hullad6k heti egyszer
- (Udii16 ingatlanok eset6ben az elLltrlsi id6szak 6 h6nap - eprilist6l szeptemberig - ahol a Ht.

47.$ (4) bekezddse alapjln az ingatlanhaszndl6k rlszlre az 6ves hullad6kgazddlkod6si
kiizszolgdltauisi dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

- Elkiil6nitetten gyiijtdtt hullad6k hdzhoz mend rendszenel 6s gyrijt6szigeteken
- Lom hulladdk dvente egyszeri alkalommal

tcirtdn6 6sszegyitjtdsdr6l, elsziillitasiir6l 6s kezeldsdr6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hinarl.Asi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegyrijt6sdriil, elsziillitiisiir6l 6s kezel6s6r6l.

- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyiijtri ponton, hullad6kgyrijt6 udvarban a hullad6k
iitv6tel6r<il. tisszegyrijtdsdrtil, elszrillitrisrir6l 6s kezelds6rol.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnyvelds,szrlmvitel, b6rsziimfejtds
- adminisztrrici6, nyilvrintartrls, adatbrizis-kezel6s
- jogi i.igyvitel

c.) az onkorm inyzrttal egytittmrikridve a fogyaszt6k szlmira konnyen hozzif€rheto
iigyfdlszolgrilat ds t6jdkoztatrisi rendszer miik<idtet6se (Kdzponti iigyf6lszolgriltat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u.58.), valamint a krlzszol96ltatiissal kapcsolatos lakossiigi trijdkoztat6s.

4.2. A Kizszolg{ltat6 kotelezetts6get vrillal tovribbrl:
a) akozszolgit ltaLis folyamatos 6s teljes kdni elldtesa,ra.

b) a ktizszolgriltauis meghatiirozott rendszer. m6dszer ds gyakorisdg szerinti teljesitdsdre.
c) a kcimyezetv6delmi hat6srig 6lta1 meghatiirozott min6sitisi osztiily szerinti

kdvetelmdnyek biztositrisriLra 6s a minSsit6si engeddly hullad6kgazdrilkoddsi
kdzszolgiiltatiisi szerz6d6s hat6lyossrigrinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a ktizszolg6ltatrls teljesit6s6hez sziiksdges mennyisdgri ds min6sdgii jrirmri, gdp, eszkriz.
berendez6s biaositiisiira, a sziiLhsdges ldtszirnri ds k6pzetts6gti szakember alkalmazAsira.

e) a kdzszolg6ltatris folyamatos, biztons6gos 6s b<ivithetS teljesitdsdhez sziiksdges
fej lesztdsek ds karbantart6sok elvdgzdsdre,

f) a kdzszolgrlltatrls k<trdbe tartoz6 hullad6k kezel6sdre meghatrirozott helyek 6s

l6tesitmdnyek ig6nybevdtel6re,
g) nyilvantartasi rendszer mriktidtetdsdre 6s a kdzszolgiiltatiis teljesit6s6vel iisszefiigg<i

adatszolg:iltatris rendszeres teljesit6sdre,
h) a nyilvrintartiisi, adatkezeldsi 6s adatszolgrlLltatdsi rendszer l6trehozrisdhoz 6s folyamatos

miikridtetds6hez sziiks6ges felt6telek biztositAs6ra,
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i)
k)

r)

m)

a fogyasa6k szinnira k<innyen hozzif€rheti) iigyf6lszolg6lat ds trljdkoztatrisi rendszer
mrikddtetis6re,
a fogyaszt6i kifogrisok 6s dszrevdtelek elint6zdsi rendjdnek megiillapitiisilra.
a tev6kenys6g elliiulsrihoz sziiks6ges biztositrissal rendelkezik. amely megfelel6 fedezetet
nyujt a felel6ss6gi k6rben bekdverkezetr Onkormrinyzatnak okozott esetleges krirok
enyhft6s6re.
biaositja. hogy a vegyes hullad6k gyiljt6sdhez az ingatlanhasznril6 legal6bb 2 ktikinbciz<i
tirmdrtdkii gyrijt6eddny kciziil vrilasZhasson,
trtbblethulladdk elhelyezdsdt szolgiil6, a Krizszolgiiltat6 fltal biztositott zsrik
forgalmazrisiira,

n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazdrllkoddsi Program eszk<iz- 6s ldtesitm6ny rlllomriny6nak
hasznillatrira.

A Kdzszolgriltat6 hullad6kgazd6lkodrisi engedily6nek sziima: OKTF-KP/2538 -1012016
A Kdzszolgriltat6 megfelekis6gi vdlem6ny6nek szdma: OHKT 3700-9812016
A Kdzszolgiiltat6 min6sitdsi engedily6nek szilma: PE/KTF 12022-812017

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghatiirozott ktitelezetts6gdt6l vis major
esetdn, tovebb6 ha az Onkormiinyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzeiit6s6hez olyan
ritviszonyokat /tr6- 6s sikossrig mentessdg, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan a krtzuV. amely a
Kiizszolg:iltat6 g6pjrlrmriveinek balesetmentes kdzlekeddsdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgriltat6 az akadiiy elhritul6s6t ktivetri tegkrizelebbi szdllitrisi napon k<iteles
szolgrldtatni. mely alkalommal kriteles az eliiz6 elmaradt sziillitrlsi napokon felhalmoz6dott
mennyisdgri telepiil6si hulladdk elszrillitrisi5ra is.

6. A Kiizszolgiltatri jogosult meglagadni a hullad6k elsziillitilsrlt:
- az 6nkormrinyzat rendelet6ben ekii(t6l eltdrd tiirol6eddny kihelyezdse eset6n.

- ha a trirol6ed6nyben a teleptil6si (kommunrilis) hulladdk ktjrdbe nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, kri-.6pitdsi trirmeldk, allati tetem, mar6. m6rgez<i
anyag. elektronikai hultadek, foly6kony vagy befagyott zsirad6k. gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri. srilyti uirgy. amely vesz6lyezteti a
hulladdkszrillit:issal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt. vagy megrong6lhatja a
gytijt6berendezdst, illetve rinalmatlanitrisa sordn veszdlyezteti a kdmyezetet.)

- a hulladdk nem a szabv6nyos, zArt tiirol6eddnyben, illetve nem a Kiizszolgdltat6t6l
viislrol t j elzett zsdkban kertil kihelyezdsre,

- a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a tiirol6eddny mozgaresakor a
kisz6r6diis veszdlye fennall (nem lezrirt. illetve s6riilt ed6ny)

- ha a trirol6ed6ny k6rtil szabrilyalanul. annak mozgatdst ds tiritdst akadiilyoz6 m6don
t6bbtethulladdk keriih kihelyez6sre

- amennyiben a trlrol6eddnyek jelzdse bevezetdsre keriil - a tiiLrol6ed6nyek matricrljrinak
hiri.nya. illefve s6riil6se esetdn.

7. Az alv6llalkozr6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhetd tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgriltatri jogosult alviillalkoz6kat igdnybe venni. A Kiizszolgrilta t6 az alvAllalkozo
ig6nybevdteldt kdteles az 6nkorm{nyzat szirnfuabejelenteni.
7.2. A Felek rtigz(tik, hogy az alviillalkoz6 tev6kenysdgddrt a Kiizszolgiltat6 tgy felel,
mintha maga j iirt volna el.

8. A Kiizszolg6ltatds teljesitdsdvel dsszefiigg<i adatszolgiiltatris biaositiisa 6rdekdben a
Kiizszolgiltat6 az l./ pontban meghatArozott szolgiiLltatiisi teriiletre vonatkoz6an elkiikinitett



nyilvilntartAsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalrnazza a szolgiiltatilsi tertiletrol elsziillitott
ds riLrtalmatlanitott telepiildsi hulladdk mennyis6g6t.

9. A kiizszolgriltatiis igdnybevdteldre kdtelezettek a kcizszolgiiltatiis teljesit6s6vel
kapcsolatos min6s6gi dszrev6teleiket, kifogdsaikat irdsban a Kiizszolgdltatri sz6khely6re
(7632 Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs. Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a

Kiizszolgiltatri kriteles (riisban 15 napon beliil megviilaszolni. Haladdktalanul intdzkeddsre
kciteles a Kiizszolgiltatri kcimyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kdzszolgiiltatdsi
tevdkenys6g6vel okozati iisszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, €szrev|tel az
Onkormifuryzat helyi hulladdkkezeldsi kdzszotgiiltat6s rendjdrtil sz6l6 rendelet6nek
rendelkezds6t kifogrlsolja, a Kiizszolgdltatri 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos
egyidejri 6rtesit6se mellett- az Onkorminyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolg:iltatisdija
10.1. A hullad6kgazd6lkodiisi krizszolgiiltatrlsi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmii-
szabrilyozrisi Hivatal javaslatrlnak figyelembev6teldvel az illetdkes miniszter rendeletben
6llapitja meg ds a Koordinril6 szerv szedi be.

AHt. 321A. g-a alapj rfur az Allami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat keret6ben az rillam beszedi
a kctzszolgriltatiisi dijat 6s kifizeti a kcizszolgriltat6knak a hulladikgazdrilkodrisi
ktizszol96ltatrisi dij megrillapit,isri6rt felel6s minisaer iiltal meghatdrozott szolgiiltatiisi dijat.
Az iillam e feladatainak elldtiisiira koordiniil6 szervezetet (a tovebbiakban: Koordiniil6 szerv)
hoz ldtre.
A helyi krizszolgriltat6. a telepiil6si iinkormiinyzat. valamint a hulladdkgazdrilkodrisi
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informiici6t. ami a Koordinril6 szerv
feladatk6r6nek gyakorlasrihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett kdzszolgdltatrisi dij felosad,srinak elvdt. A
minisZer a Koordinril6 szerv javaslatdnak figyelembev6tel6vel rendeletben illapitja meg a

Koordinril6 szerv 6ltal a krizszolgrlltat6nak fizetend6 szolgriltauisi dijat.

10.2
A krizszolg6ltat6 iiltal alkalmazott kcizszolgriltatrisi dij meg6llap(tasa a Ht. 46-48.$ 6s 91 .$.

valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tcirt6nt.

A termdszetes szem6ly ingatlanhaszniil6k iiltal fizetendii iiritdsi dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

60 liter* 179.52

70 liter 225,77
I I 0 liter 360,20
240 liter 780.00

I I 00 liter 3 590,75

*a 38512014. (XIl. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedul ds dletvitelszeriien haszn6l6 termdszetes
szemdly ingatlanhasmel6 rdszdre, a telepiildsi iinkolmAnyzat ekal kiadott igazolds alapjdn.

Tdbblethulladdk gyiij tdsire szol grll6 zsik tu a'. 3 6 1,- Ft+Afaldb.
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Ed6nym6re\ Egyszeri nett6 i.irit6si dij
(F0

70 liter 223,77
I l0 liter 360,20
240 liter 780,00
I I 00 liter 3590,75
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0a oLs vl,r-LA<)L 6-L iu Edinym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

70 liter 414.17
120 liter 640,16
240 liter 1275,59
I 100 liter 6838,58

Szerzitdij Felek az iiltalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos
AFA trirv6ny rendelkez6seinek megfelel6en jrirnak el.

11. Allamihullad6kgazddlkod{sikiizfeladat-elldtrls

11.1 Az :illami hultaddkgazdrilkodrisi kdzfeladat elliitrisri,ra l6trehozott szervezer
kijel6l6s6r<il, feladatkdr6r6l, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolg{ltatilsi
kdtelezetts6gek r6szletes szabiilyair6l sz6l6 69/2016. (lll. 31.) Korm. rendeler
(Adatkorm.rend.) 3 $ (1) bekezddse alapjrin a Kormiiny a Ht.32lA. g (1) bekezddsben
meghaterozott feladatokra Koordiniil6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazdrilkodrlsi
Koordinril6 6s Vagyonkezel6 Zrirtk<rnien Mrik6d5 Rdszvdnytrirsasrigot jeldlte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a kdzszolgriltat6si dijaka vonatkoz6 szrirnkikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatris alapjrin rillida ki. A krizszolg6ltat6 hirinyos vagy
k6sedelmes adatszolgriltatdsa esetdn a Koordinril6 szerv a nem megfelel6 adarszolgalhuissal
6rintett ingatlanhaszniil6 tekintet6ben a Koordiniil6 szerv iiltal legur6bb kisziimliizott
k<izszolg6ltatrisi dij16l rillit ki szirnkit. Az ezzel <isszeftigg6sben keletkezti dijkorrekci6 eset6n
minden helyt6lliisi ktitelezettsdg a k<izszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 krizszolgilltatdsi
dijkiildnbozet pozitiv mdrlegdt a Koordiniil6 szerv a krizszolgriltat6nak fizetend6 esed6kes
szolgiiltatrisi dijba beszrlmitja. A kcizszolg6ltat6 hirinyos vagy helytelen adatszotgiiltatrisiib6l
ered6, a Koordinril6 szerv dltal nem megfelel6 adattartalommal kidllitott sziirnkikkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmdny6rt a kcizszolgriltat6t terheli a felel<iss6g.

11.3 A Koordiniil6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adarszolg6lh6sb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok ktirdt. amelyre nincs k<izszolgrlltatiisi dijhzet6s
meghatiiLrozva az adatszolgirltatrisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszeftggdsben teljesitds tdrtdnt. A Koordinril6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illetdkes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriltatrisb6l hirinyz6
ingatlanok ds sziiLksdges adataik megrlllapitrisa drdekdben.
A fentiek alapjrin rtigzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a
kdzszolgiiltat6nak. ds felhivja a kcizszolgrlltat6t. hogy a megkiilddtt ingatlanokon vdgzett



szolgaltatesanak megfelelSen konigdlja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrist
legkds<ibb az 6rtesit6s kdzhezvdteldt k<ivet5 8 napon beliil.
A korrekci6t k6vet<ien - a kiizszolgdltat6 elt6ro adatszolgdltakisa hiriny6ban - a Koordiniil6
szerv a ktizszolgilltatisi dijat az ingatlantulajdonosnak sziimliizza ki.

ll.4 A Koordinril6 szerv a kisziimlazott 6s az ingatlanhaszn:il6 dLltal hatirid<in beliil ki nem
fi zetett kdzszol geltatasi dij behajtrisa 6rdekdben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolgdltat6 r6szdre akozszolgiltat{si szerz<id6sben rdgzitett feladatok ellit6sridrt
a Koordiniil6 szerv a hulladdkgazdrilkodrisi k6zszolgriltatilsi d(j megrillapiuisd6rt feleltis
miniszter eltal meghatdrozott szolgiiltatiisi d{jat fizet.

11.6 A kcizszolgriltat6 az OnkormiiLnyzat. mint ell6tAsdrt felel6s 6lral kiadott
teljes[tisigozoltissal igazolja, hogy a kdzszolgAlht6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifogrisa nem

mertilt fel. A teljesitdsigazoliisnak a kdzszolgdltat6 iiltal a Koordinril6 szerv r6szdre a

rendszeres adatszolgriltatiis keretdben tortdno megkiilddse a szolgdltatdsi dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az dnkormilnyzat kdteles a teljesitdsigazolist a Krizszolgiiltat6 r6sz6re a teljes(tdssel drintett
id6szakot kovet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm lnyzat a teljesft6sigazokis
kiadds6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a kdzszolgriltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez6 k6ret az Onkormiinyzat fel6 drvdnyesiteni.

ll.7 2016. jrilius 1. napjrit6l a szolg6ltaulsi d(jban a hullad6kgazdrilkodrlsi kcizszolgiiltatris
teljes kozvetlen k<ilts6ge megt6ritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6sdr6l a Koordinril6
szerv gondoskodik rigy, hogy a kcizszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a

Koordiniil6 szerv iiltal kijel<ilt szervezetnek atadni. 2016. jtilius l. napjd,t6l a haszonanyag-

6rt6kesit6sb<il ered<i bevdtel a Koordindl6 szervet illeti meg.

11.8 A Koordinril6 szerv a hullad6kgazdrllkodrisi kdzszolgdltatrlsi szerz6dds Ht. 92lB. $ (2)
bekezdds szerinti megfelel6sdg6t vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (4) bekezdese alapjin az Onkormrinyzat a ktizszolgiiltat:isi szerzoddst

annak megk6t6s6t vagy m6dositrisiit krivet5en halad6ktalanul, de legk6s5bb 8 napon beliil
elektronikus uton megkiildi a Koordiniil6 szen' rdszdre.

12. A kiizszolgiltatisi szez6d6s hatilya

Felek jelen szerz5d6st 2017. jrilius 01. napjiival kezd<id6 haulllyal hatirozott idore, 2027.
jrinius 30. napjiig kiitik

Felek a szerz6d6st kdzcis megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. A kiizszolgfltatisi szerz6d6s megsziin6se

A kdzszolgiiltat6si szerz6dds megszrinik
a) a benne meghatiirozott id6tartam lej6rtrival.
b) a Kdzszolgiltat6 jogut6d n6lkiili megsztin6sdvel,
c) eliilliissal, ha a teljesitds m6g nem kezd<id6tt meg,
d) felmond6ssal.

13.1 Az Onkormriny zat a kozszolgriltatrlsi szerz<iddst a PolgriLri Tdrv6nykdnyvben
meghatiirozott felmonddsi okokon ttlmen5en akkor mondhatja fel, ha a K<izszolgriltat6

7



o a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgelhtas ell6tdsa soriin a kdmyezet v6delmdre
vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srigi d6nt6s el6irasait srilyosan
megsdrtette. ds ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen megiiLllapitotta.

o a szerz6ddsben megiillapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette.

13.2 Az OnkormriLnyzat a hulladdkgazddLlkodrisi kozszolgdltat6si szerz<iddst legfeljebb hat
h6napos felmondiisi idtivel felmondj a, ha a krizszolgii,ltat6 nem rendelkezik min6sit6si
engeddllyel, vagy megfelel6s6gi v6lem6nnyel, vagy a Koordiniil6 szerv a megfelelds6gi
v6lem6ny6t visszavonta. A felmondiisi id6 atatt a kdzszolgiiltat6 a hullad6kgazdriLtkodrlsi
kdzszolgeltatest v6ltozatlanul elkitja.

r3.3 A Kcizszolgiiltat6 a Polgriri rdrvdnykiinyvben meghatirozottakon trilmen6en a
kdzszolgrlltatdsi szerz<id6st akkor mondhatja fel, ha

. az Onkormrinyzat a kiSzszolgltatiisi szerz6disben meghatdrozott ktitelezettsdgdt -
a Kcizszolg6ltat6 felsz6litrisa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a
K6zszolgriltat6nak kdrt okoz. vagy akadiiyozza a hullad6kgazdrilkodrisi
kdzszolgiiltatris teljesitds6t: vagy

o a ktizszolgilltat6si szerz<idds megkrit6sdt krivet<ien hatrilyba ldpett jogszabdly a
k<izszolgiiltatrlsi szerz6d6s tartalmi elemeit rigy vriltoztatj a meg, hogy az a
Kcizszolgiiltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltatrls szerztiddsszeni
teljesitdse kdr6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s mdrt6kben s6rti.

r3.4 Ha a hulladdkgazd:ilkodrisi szerz6dist a kcizszolgiiltat6 felmondja, a telepiil6si
rinkormrinyzat halad6ktalanul gondoskodik az uj kdzszolg6ltat6 kiviilasadsrir6l.
A fentiek teljesiil6se esetdn a kiizszolgiiatisi szerztid6s felmondrisi ideje 6 h6nap.

A felmondiisi id6 alatt a kdzszolgrlltat6 a hullad6kgazdrilkodiisi krizszolgriltatrist vrlltozatlanul
ell6tj a.

Ha a teljesit6s az Onkormiilyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illerve ha a szerz6d6s neki
felr6hat6an szrinik meg. az Onkormrlnyzat az 6ves kcizszolg6ltat6si dij sO%-dmak megfelelci
meghirisukisi kritb6r fizet6s6re k<iteles.

14. Eljiris a szerz6d6s megsziin6se eset6n.

A hullad6kgazddlkodrisi k6zszolgriltatlsi szerz6dds megsztndse vagy megszihtetdse esetdn,
tovribbii ha a K<izszolgriltat6 nem rendelkezik min6sitdsi engeddllyel, vagy a Koordin6l6 szerv
a megfelel6s6gi v6lem6nydt visszavonta. a KtizszolgaLltat6 az i1 kdzszolgitltat6 kivrilasztiisrlig.
de legfeljebb hat h6napig a hulladdkgazdrilkodiisi ktizszolgaltafiisr valtozatlanul elldtja.
A hulladdkgazdrilkodrisi kcizszolgiiltatrisi szerz6d6s megsziin6se eset6n a kcizszolgiittatiis
elliltiisiival kapcsolatos, folyamatban l6vti iigyek iratait 6s nyilvantartdsait a Kcizszolg6ltat6 a
telepiildsi cinkormrinyzatnak a ktizszolgd.Lltatrlsi szerz6dds megszrindse napjrin ritadja.

15. Jogvitrik int6z6se

Felek megiillapodnak. hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egymeis k<iztitti trirgyal6sok
sorrin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitiit a Felek til.rgyaliis ttjan 60 napon beliil nem tudj6Lt< rendezni, a bir6s:igi
eljdrris lefolyatrisiira a Pdcsi Jrirrisbir6srig, illetve 6rtdkhatift6l fiigg<ien a Pdcsi Trirvdnyszdk
illet6kess6g6t kcitik ki.



16. frtesit6sek
A jelen szerz<id6ssel kapcsolatos brirmety igdnyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st iriisba kell
foglalni.

A szerz6d6s teljesitdsdvel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorminyzat rdszdrcil:
n6v: TAQkAb -bel.s

telefon.+36 .68 /3e r rct
fax: -
e-mail: ?cr-Gnn H€-: rER@s"A-i). Hu

a Kiizszolgdltat6 r6sz6r6l:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon:721 502-132
fax:721805-370
e-mail: delkomr@delkom.hu

17. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6dds brlLrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g, vagy birosiig
annak 6rvdn1'telens6gdt 6llapitja meg. .ogy a szerz6dds tcibbi r6sze drv6nyes ds
kikenyszeritheto. kivdve, ha an6lkiil brirmelyik F6l a szerz6d6st nem ktit<itte volna meg.

A jelen szerz<iddsben nem szabitlyozott kirddsekben els<isorban a hullad6k6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a k<izbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. ivi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a
Magyarcrszitg <lnkormiinyzatair6l sz6l6 201l. 6vi CLXXXX. t6rv6ny (M6tv), valamint a
Polgriri r6rv6nykdnyvr6l sz6l6 2013.6vi v. t6rv6ny (ptk.) rendelkez6sei, illewe a vonarkoz6
iqazati j o gszab Alyo k irrinyad6ak.

Jelen szerztid6st a Felek amak elolvasiisa ds 6rtelmezdse utrin, mint akaratukkal mindenben
megegyezSt, j6vrihagy6lag irj:ik al6.
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