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HullADnrclzoAlrooAsr rozszolcAr,rarAs t szuuz6orcs

Amely letrej <itt egyr6szrol : Barcs Viros dnkorminyzata
sz6khely: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u.46.
PIR szilm: 731508

ad6sziim: I 5397 191 -2-14
k6pviseli: Ko6s Csaba Tibor polg6rmester
mint 6nko rminyzat, a tovSbb i akb an : 6 nko r miny z at

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommun6lis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7 632 P 6cs, Sikl6si it 52.
c 6 91 e gyzlkszirma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

adoszftrna: 1 | 5 4 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szdma: 100468989 /Pecs-Krik6ny Region6lis
Hull ad6kke zelo Kozpont/
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -381 I -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Kdzszolgilltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

m6sreszrol:

- tov5bbiakban egyiittesen: Felek - kriz<itt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

Szeruildb Felek a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
k<izszolg6ltat6s folyamatossrigiinak biztosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6rq az ezzel kapcsolatos helyi rinkorminyzati rendelet
v6grehajt6shra az al6bbi szerz6d6st k<itik meg:

1. A szerz6d6s c6lja, a kiizszolgiltat6s min6s6gi ism6rvei

1.1. Magyarorszighely <inkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny 13. $ (1)
bekezd6se szerint a helyi k<iztigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok kdr6ben
ell6tand6 helyi <inkorminyzati feladatok koz6 tatozik kiil<incisen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a
ktirnyezet-eg6szs6gtigy (koztisztasiig, telepiil6si k<irnyezet tisztasirg6nak biztosit6sa, rovar- 6s
r6gcs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se
szerint a telepiil6si <inkormiinyzat a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s ell6tris6t a
kozszolgiltat6val kdtott hullad6kgazd6lkod5si kozszolgiltatilsi szerzod6s ritjrin biztositja.

1.2. Jelen szerz6dds az Onkorminyzat Kdpviseki-testi.ilete 2912021. (VII. 22.) sz. l(T.
hatitrozata alapjrin jott l6tre.
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1.3. A jelen szerzbdis cdlja, hogy
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l,
ingatlanhas znil6) keletkezo teleptil6si szilard

Barcs VSros kozigazgatdsi tertilet6n az
haszn6l6knril (a tov6bbiakban egytitt:
hullad6k kezel 6s6re fenn6ll6 krizszol g6ltatiis sal
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kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen M Onkorminyzat 6s a

Ktizszolgiltat6 kozritti kapcsolatot, a Felek jogait es ktitelezettsegeit szabillyozza.

.,

2.1. Az dnkorminyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az ali.lllb meghatirozott feladatok

elv6gz6s6vel:

Barcs V6ros kozigazgatasi tertilet6n a telepiildsi hullad6k begyrijt6s6vel 6s elhelyezes c6ljhb6l

trirt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint kezel6s6vel

6s 6rtalmatlanitrls6val - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazdrilkodrisi Program eszkoz' 6s

l6tesitm6ny6llomany6nak igenybev6televel-, kozszolg6lt athsi szerzod6s keret6ben:

vegyes hulladek gyiijt6se, sz6llit6sa, kezel6se heti 2 alkalommal, Somogytarn6ca 6s

Dr6vaszentes telepiilesr6szen heti egy alkalommal;

a hiztartbsokban keletkez6 nagydarabos hulladeknak, azaz lomnak evente ketto

alkalommal ttirt6no gytij t6se;

z<ildhullad6k gffitdse dvente 3 alkalommal;

ahdztartfusi vesz6lyes hullad6k 6vente 2 alkalommal t<irt6no gytijt6se;

elkiilonitetten gyrijt<itt lszelektivl hullad6k hinhoz meno 6s gytijtoszigeten ttirt6no

gyflj t6se 6s elsz6llitasa.

2.2. A Kiizszolg6ltat6 a 2.1. pontban meghatitrozott feladatok elv6gz6sdt 2021.08.01.

napjan megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapjan a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszab6lyoknak es az <inkormLnyzati rendeletnek megfeleloen kizar6lagosan jogosult Barcs

V6ros kozigazgatisi tertilet6n a telepiil6si hulladek gytijtds6re 6s kezel6s6re iranyul6

koz szo I 96l tatiisok ell6tils6r a.

A kdzszolg6ltatas megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6

kozszolgfiltat6i feladatok ellitasa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahhnathsi hullad6k*roz hasonl6 hullad6k rlszdtkepezo vegyes hullad6kara is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A k<izszolg6ltat6s teljesitesenek tertileti kiterjed6se: Barcs V6ros kdzigazgatdsi tertilet6n.

A k6zszolg6ltat6s kcirebe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: A kozszolg6ltat6s kor6be

tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdk6nyi Region6lis Hulladdkkezelo Kozpontban

vagy 6trak66llomason, illetve m6s, k<irnyezetv6delmi, mtiktlddsi enged6llyel rendelkezo

hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gv6llalisa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltatds ell6tas6ra a Ktizszolgiltat6nak

kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkorminyzttk<itelezettseget v6llal:

a) a kdzszolg6ltat6s hat6kony es folyamatos ellilthsitrrroz a Kiizszolgiitatil szinnbra

sztiks6ges inform6ci6k es adatok szolgiiltat6sara,

b) a kozszolg6ltat6s kor6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek

k<izszolg6ltat6ssal tortdno 6sszehangol6s6nak elosegit6s6re,a kozszolg6ltat6snak a

teleptil6sen vlgzett mas k<izszolg6ltat6sokkal val6 <isszehangol6sanak elosegit6s6re,
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c) a Kiizszolgriltatr6 kizir6lagos k<izszolg6ltat6si joganak biaosit6s6ra az Onkormdnyzati

tulajdonban l6v6 hullad6kgazd6lkod6si l6tesitmdnyek vonatkoz6s6ban,

d) a teleptil6s kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhaszr,r6l6i vonatkoz6s6ban

n6v- 6 s c imj e gy z6k iltadisir a, adate gy ezet6 sre,

e) kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tad6silra,

D az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy
mentess6g miatt felmertilo k6lts6gek megtdrit6s6re a Koordin6l6 szerv szirmitra,

g) a teleptil6si igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sz6llitiis6ra, kezeldsdre

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirrozdsfira. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kiizszolgdltatrival egyeztetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kozszolgirltat6 rltvegye k<iztertileten a hullad6kot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgriltat6 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

h) a hullad6ksziilit6 j6rmu szdmtna megfelelo ritviszonyok biztosit6sara, (ktilcinos

tekintettel a t6li h6- ds sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k<izut tirszelv6ny6be bel6g6
faagak lev6giis6ra),

i) a kcizszolg6ltat6si szerzod6s kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
j) gondoskodik az elki.ilonitett hullad6kgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserill.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei

4.1.

a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:

A h[^artdsban kel etkezo :

i. vegyes hullad6k heti k6t alkalommal
Somogytam6ca 6s Dr6vaszentes telepiil6sr6szen heti egy alkalommal;

ii. elkiil<initett gyrijtcitt lszelektivl hullad6k hivhozmen6 6s gytijtoszigeten;

iii. a hriaart6sokban keletkezl nagydarabos hulladdknak, azazlomnak 6vente ketto

alkalommal;
iv. zdldhulladdk dvente harom alkalommal;
v. h{ilartdsi vesz6lyes hullad6k dvente ketto alkalommal

tdrt6no dsszegytijt6s6r6l, elsz6llitSs6r6l 6s kezel6s6rol.
A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hazlrartasi hullad6khoz hasonl6 vegyes

hullad6k <isszegytij t6s6rol, elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6r5l.

Az illtala tizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladdk
6tvdtel6r6l, dsszegytij t6s6rol, elsz6llit6sSr6l 6s kezel6s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
krinyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s

adminisztr6ci6, nyilviintartils, adatbiizis-kezel6s
jogi tigyvitel
adatszolgiiltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtik6dve a fogyaszt6k sz6mara kdnnyen hozzSferheto

tigyf6lszolg6lat 6s ti$ekoilatdsi rendszer mtikodtet6se (Kdzponti tigyf6lszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si rit 51., kirendelt tigyfelk6pviselet cime:.7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u.29.), valamint
a kdzszo I g6ltat6s sal kapc so lato s lako s s6gi t6j 6koztat6s.

6*N



4.2.

a)

b)

c)

A Kiizszolgrflltat6 kcitelezetts6get v6llal tov6bb6:
a kozszolgirltat6s folyamato s 6s telj e s k6ni elltltiis6ra,
akozszolgdltatris meghatirozottrendszer, m6dszer 6s gyakorisdg szerinti teljesit6sdre,
a kcirnyezetv6delmi hat6srig iital meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti
kdvetelmdnyek biztosit6srira 6s a min6sit6si enged6ly hulladdkgazd6lkod6si
kcizszol g6lt atdsi szerzodd s hatdlyo s siigrinak idej e alatti fo lyamato s me gl6t6re,
a kdzszolgriltat6s teljesftes6hez sziiks6ges mennyis6gti 6s min5s6gti j6rmri, g6p,
eszkoz, berendez6s biztosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember
alkalmazilsiira,

e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztonsiigos 6s bovitheto teljesitds6hez sziiks6ges
fej lesadsek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a k1zszolg6ltat6s kcirdbe tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatiirozott helyek es
ldtesitm6nyek igdnybevdtel6re,

g) nyilv6ntartdsi rendszer mtikddtetdsdre 6s a krizszolg6ltat6s teljesitds6vel risszefliggo
adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6sdre,

h) a nyilv6ntartiisi, adatkezeldsi 6s adatszolgiiltat6si rendszer lltrehozdsiltoz 6s
folyamato s mrikddtet6 s6hez sziiks6ge s felt6telek bizto sf t6s6ra,

i) a fogyaszt6k szdmitra kcinnyen hozziferheto tigyfdlszolg6lat 6s t6jdkozatdsi rendszer
mtikddtetds6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok ds 6szrev6telek elintdz6si rendj6nek megrillapititsira,
k) a tev6kenysdg ell6t5s6hoz sztiksdges bizosft6ssal rendelkezik, amely megfelel6

fedezetet nyrijt a feleloss6gi k<irben bekrivetkezett Onkorminyzatnakokozott esetleges
k6rok enyhit6sdre,

l) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gytijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legakibb 2
kiilonbOzo tirm6rt6kti gytij t6ed6ny kdztil v6laszthasson,

m) a tdbblethullad6k elhelyez6sdt szolg6l6, a Krizszolg6ltat6 iital biztositott zsitk
forgalmazils6ra, 6s a lakossrlg r€szlre h6ztartiisonk6nt 6vi 6 db - a tcjbblethullad6k
elszrlllit6s6ra rendszeresftett - matric6s miianyag zs6k t6rit6s n6lktili biaosit6sara ds
elszdllit6s6ra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
haszn6lat6ra.

A Kcizszolgriltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6lydnek sz6ma: PE/KTFO 100202-Bt202l
A K<i zszo I g6ltat6 me gfe I el 5 s6 gi v6lem6ny 6nek szama Kp I 26937 -2 I z02o
A Krizszol g 6ltat6 mino sit6 si enged6ly6nek sz6ma : PE/KTF o t 0l s82 -2 t z02l
Min6sit6si osztily: Cfl

5. Mentesi.il a Kiizszolgflltatd a 4.1 pontban meghatirozotl k<itelezetts6g6tol vis maior
eset6n, tov6bbii, ha az Onkormanyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitds6hez olyan
titviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a
Ktizszolgiltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes k<izleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltat6 az akadrlly elh6rul6s6t k<iveto legkdzelebbi sz6llit6si napon koteles
szolgrlltatni, mely alkalommal koteles az eliizo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiil6si hulladdk el sz6llitiisara is.

6. A Kiizszolgiitat6jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
az dnkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 tarol6eddny kihelyez6se eset6n,
ha a tarol6ed6nyben a telepiil6si (kommunrilis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si trirmeldk, 6llati tetem, mar6, mlrgezis
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
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robban6 myeg, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely vesz6lyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gytijt6berendez6st, kezel6 berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a

kdrnyezetet.)

a hullad6k nem a szabv6nyos, zhrt tbrol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l
v6s 6ro lt j e I zett zsitkb an keriil kihe ly e z6 sre,

a hullad6k oly m6don keri.il kihelyez6sre, hogy a tdrol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)

ha a tarol6ed6ny kcir0l szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s i.irit6st akadiiyoz6 m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6eddnyek matric6j6nak
hiiinya, illetve sdri.il6se eset6n.

7. Az alluillalkozr6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhetf tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgiltat6 jogosult alvilllalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgdltat6
alvrillalkoz6 i g6nybev6te I 6t kdte le s az 6 nko rm ilny zat szdmdr a b ej el enteni.

7.2. A Felek rtigzftik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6gddrt a Kiizszolgilltatil irgy felel,
mintha magajdrt volna el.

8. A Kiizszolgdltatis teljesitdsdvel dsszefi.iggo adatszolg6ltat6s biztosit5sa 6rdekdben a

Kiizszolgiltatfl az 1./ pontban meghatirozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elki.ilonitett
nyilvantart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si tertiletrol elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitou teleptil6si hullad6k mennyis6gdt.

9. A kdzszolg6ltat6s ig6nybev6teldre kdtelezetteknek a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleit, kifog6sait fr6sban a Kiizszolghltati sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgfltat6
k<iteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre krrteles a
Kiizszolgiltat6 kdrnyezetszennyezds esetdben, ha az a kozszolgdltatdsi tev6kenys6g6vel
okozati dsszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkormiinyzat helyi
hullad6kkezel6si ktizszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkezds6t kifog6solja, a
Kiizszolgdltat6 30 napon beliil kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onko rm 6ny zathoz me gktildeni.

10. Kdzszolghltatds dija

10.1. A hullad6kgazd6lkoddsi ktizszolgrlltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Krizmri-
szabdlyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetekes miniszter rendeletben
dllapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.
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A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlarni hullad6kgazd6lkodrisi krizfeladat keret6ben az dllambeszedi
a kdzszolgiiltatrisi dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazdrilkod6si
kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felel6s miniszter 6ltal meghatirozott szolgilltatdsi dijat.
Az 6llam e feladatainak elllt6sara koordin6lo szewezetet (a tovdbbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.

A helyi kcizszolg6ltat6, a teleptil6si cinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informiici6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdrdnek gyakorlisithoz sztiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett kozszolgirltatrisi dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Koordin6l6 szerv illtal a kozszolgdltat6nak fi zetendo szolgiitatitsi dij at.

10.2

A kdzszolg6ltat6 6ltal
valamint a 6412008.

in g atl anhas znii6k 6ltal

Lakoss6gi dijak:
60 literes ed6ny:

80 literes ed6ny:

I l0 literes ed6ny:

120 literes ed6ny:

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.9 6s 91.9,
(III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tcirt6nt. Az
fi zetendS iirit6si dij ak:

96,- Ft + Afa*
128,- Ft + Afa
176,-Ft+ Afa
192,-Ft+ Afa

110 literes ed6ny: 196,- Ft + Afa
l20literes eddny: 214,-Ft+ Afa
240 literes edeny: 427,-Rt+ Afa
770 literes ed6ny: I 371,- Ft + Afa
1100 literes ed6ny: 1 959,- Ft + Afa

70 literes ed6ny:

80 literes ed6ny:

110 literes ed6ny:

120 literes eddny:

770 literes eddny:

1100 literes ed6ny:

107,- Ft + Afa
143,- Ft + Afa

176,-Ft + Afa
192,-Ft+ Afa

1232,- Ft + Afa
1763,- Ft + Afa

240 literes eddny: 384,- Ft + Afa

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedUl ds dletvitelszenien haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telepUl6si 0nkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolds alapj6n.

T<ibblethullad6k gytijt6s6re szolg6l6 zs6k ira: 3 61,- Ft+Afaldb.
Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
Af'R tOrveny rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el.
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11. Attamihu[ad6kgazdilkodisikiizfeladat-ellitrls

11.1. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat elliltrls6ra l6trehozott szervezet
kijeltil6s6rol, feladatktlrdrol, M adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
k<itelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezdese alapjan a Kormrlny a Ht. 321A. g (l) bekezd6sben
megltatirozott feladatokra Koordin6l6 szervklnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
KoordinSl6 es Vagyonkezelo Zirtkrinien Mrikodo R6szvenyt6rsas6got jelolte ki.

11.2. A Koordinii6 szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szimiirkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgiitatds alapjdn 6llitja ki. A k<izszolgiitato hianyos vagy
k6sedelmes adatszolgilltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgiiltat6ssal
6rintett ingatlanhasznitl6 tekintet6ben a Koordin6l6 szery 6ltal legut6bb kiszimlAzott
kozszolgilltatdsi dijr6l 6llit ki szitmli./-. Az ezzel <isszefiigg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden helytrlllSsi k<itelezetts6g a Kozszolgiitat6t terheli. Az igy keletkez5 krizszolg6ltatrisi
dijkiilonb<izet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolgSltat6nak fizetendd esed6kes
szolgiitatirsi dijba besz6mitja. A k<izszolgdltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
ered6, a Koordinill6 szery 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6mliikkal
kapcsolatos valamennyi ktivetkezm6ny6rt a Krizszolgdltat6t terheli a felel6ss6g.

11.3. A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs krizszolg6ltat6si dijfizet6s
megltatdrozva az adatszolgiltatiisban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy M ingatlannal
tisszefiigg6sben teljesit6s ttirt6nt. A KoordinSl6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illet5kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hianyz6
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapjan rogzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megktildi a
ktizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgiltat6t, hogy a megkiild<itt ingatlanokon vlgzett
szolgilltatflsrinak megfeleloen korrigrllja a 20. $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6st
legk6sobb az 6rtesites kezhentetel6t k6vet6 8 napon beltil.
A korrekci6t kcivetoen - a kozszolgrlltat6 elt6ro adatszolg6ltat6sa hiriny6ban - a Koordin6l6
szerv a ko zszol galtat6si dij at az ingatl antuI aj dono snak szimliu,za ki.

11.4. A Koordindlo szerv akiszimiiaott 6s az ingatlanhasznillo 6ltal hat6ridon beltil ki nern
frzetett kozszolgilltatrlsi dij b ehaj t rls a erdek 6b en int6zk edik.

11.5. A K<izszolgiitat6 r1szfire akozszolgLiltatrisi szerzod6sben rogzitett feladatok ell6t6s6ert
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dij meg6llapitris66rt felelds
mini szter rllt al me ghat 6r ozott sz o I 96l tatiis i dij at fizet.

11.6. A kozszolg6ltat6 az 6nkorm6nyzat, mint elliitiisert felelos riltal kiadott
teliesitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a krizszolghltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rdszdre a
rendszeres adatszolgiiltati{s keret6ben t6rt6no megktild6se a szolgiltatitsi dij fizet6s6nek
felt6tele.

Az Onkorminyzat k<iteles a teljesit6sigazol6st a K<izszolg6ltat6 rlszlre a teljesit6ssel 6rintett
id5szakot ktivet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolds
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kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, liugy a kdzszolghltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo kilrit az dnkorm6nyzat fel6 6rv6nyesiteni.

11.7. A szolg6ltatasi dijban a hulladekgazd6lkod6sikozszolgitltat6s teljes k<izvetlen kolts6ge

megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szeru gondoskodik rigy,

hogy a kdzszolgilltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szery 6ltal kijel<ilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbol ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8. Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjan az Onkorminyzat a kozszolgriltat6si

szerzod6st annak megk<it6s6t vagy m6dosit6sdt krivet6en halad6ktalanul, de legkdsobb 8

napon beltil elektronikus riton megkiildi a Koordiniil6 szerry rilsz5re.

12. A kiizszolgiltatfsi szerzdd6s hatilya
Felek jelen szerz6d6st 2021.08.01. napj6val kezdodo hat6llyal hatirozott id6re, 2023. jrinius

30. napj6ig kdtik.

Felek a szerzod6st ktizos megegyezflssel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. Akiizszolgiltatisiszerz6d6smegsziin6se
A k<izszolg6ltat6si szerzodds megsztinik

a) abenne meghatarozott idotartam lejirtiv al,

b ) a Kozszol g6ltat6 j o gut6d n6lhili me gsziin6s6vel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6ddtt meg,

d) felmond6ssal

e) a felek kozos megegyez1s6vel.

13.1 Az $nkorm6nyzat a kdzszolg6ltat6si szerzriddst a Polgiri T<irv6nyk<inyvben

megltatirozott felmondasi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a K6zszolg6ltat6

a hullad6kgazdilkod6si k<izszolg6ltatas ell6t6sa sor6n a ktimyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a r5 vonatkoz6 hat6s6gi d6nt6s el6irrlsait srilyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vary ahat6s6g jogerosen meg6llapitotta,

a szerzod6sben meg6llapitott kritelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sirlyosan

megs6rtette.

a hullad6kgazd6lkodasi k<izszolgAltatdsi szerzod6st az 6nkorminyzat felmondja, ha a

Krizszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelosdgi

v6lon6nnyel.

13.2. A K<izszolgSltat6 a Polg6ri T<irv6nyk<inyvben meghatiirozottakon tulmen6en a

kdzszolg6ltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

az Onkorminyzat a kozszolg6ltatSsi szerzoddsben meghatitrozott k<itelezetts6gfit - a

Krizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a K<izszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkodrisikozszolghltatas teljesit6s6t; vagy

a kozszolg6ltatasi szerz5d6s megk<it6s6t krivetoen hat6lyba lepett jogszab6ly a

kozszolg6ltat6si szerzodes tartalmi elemeit rigy viitoztatja ffi€g, hogy az a

Kdzszolg6ltat6nak a hullad6kgazdiikodbsi kozszolg6ltatris szerzod6sszeni teljesit6se

kor6be tartozo l6nyeges es jogos 6rdekeit jelentos mert6kben s6rti.
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13.3. Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a kozszolgilltat6 felmondj4 a teleptil6si
onkormanyzat halad6ktalanul gondoskodik aznj kdzszolg6ltat6 kiv6lasztisir6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolgilltat6si szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id5 alatt a Krizszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4. Ha a teljesites az dnkormdnyzatnak felr6hat6 okb6l meghitsul, illetve ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorminyzat az 6ves kozszolgiitat6si dij s}%-anak
megfelel6 meghirisulasi kotber fizet6s6re k<iteles.

14. Eljiris a szerz6d6s megsztin6se eset6n
A k<izszolgriltatasi szerziidds megsztindse vary megsziintet6se eset6n a K<izszolgdltat6 az ij
kozszolgilltat6 kiv6lasztisfiig, de legfeljebb 6 h6napig a k<izszolg6ltat6st villtozatlanul ell6tja. A
hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltatrlsi szerzodds megsztin6se eset6n a k<izszolg6ltatas
ell6t6s5val kapcsolatos, folyamatban l6v5 tigyek iratait 6s nyilvantartrlsait a K<izszolgilltat6 a
teleptil6si <inkormrinyzatnak akozszolgilltatdsi szerz6d6s megsztin6se napjiin ifiadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitakat elsosorban az egymfus kdzritti trirgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tirgyalis ftj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
eljrirris lefolytat6srira a P6csi Jardsbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fliggoen a p6csi T<irv6nysz6k
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. frtesit6sek
A jelen szerztid6ssel kapcsolatos biirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k<ivetelest irrlsba kell
foglalni.
A szerzodds teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintEzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az dnkorm 6ny zat r6szdrdl :

n6v: Ko6s Csaba Tibor polg6rmester
telefon: 821463-176

e-mail : polgarmester@barcs.hu

a Kiizszolg iltat6 r6sz6r6l :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 721805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszdm6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerzod6s teljesit6s6vel <isszefiigg6 kapcsolattartils c6lj6b6l, illetve M althoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatvedelmi szab6lyzataikrendelkez6sei szerint jr{rnak el.
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17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdilkodisiProgram

A K<izszolgSltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket es eszkoz<iket a kozszolg6ltat6s teljesit6se

kapcsan. Felek kotelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs

hat6rozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vary hat6s6g vagy

bir6s6g annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja meg, tgy a szeruodls t6bbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerzod6st nem ktitotte volna meg.

A jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.

6vi CLXXXV. t<irveny (Ht.), a k<izbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny

(Kbt.), a Magyarorsz6g <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. ttirv6ny (Mtitv),

valamint a Polg6ri Trirv6nykdnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve

a vonatkoz 6 ilgazatij ogszab6lyok irrinyad6ak.

Jelen szerzodest a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se uti{n, mint akaratukkal

mindenben megegy ezot, j 6vr{hagy6lag irj ak al6.

Kelt: Barc s, 2021. jrilius 23.

6l{om Nonprollt Kft.

B
l-tagz
'eci"gyz 56

Ad6szam: 11c41 cu /-z-uz

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6

us 23.

Honviri Katalin
Kiizgazdasfgi Irodav ezet6

Barcs Viros Onkorminyzata

polgirmester
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