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H u L LAD E K G AZDA r roo A s r r o z s zoLGA r r,r rA s r szr,prz6 o n s

amely ldtrej 6tt egyrdszrol : Csarn6ta Kiizs6g Onkor minyzata
sz6khely: 7811 Csarn6ta, F6 :iot25.
PIR sz6m:334912
adoszirm: I 533 49 12- 1 -02
kdpvi s el i : Viol6nd G6ti Zsuzsawra pol g6rmester
mint cinkorm6ny zat (a tov6bbiakban: Onkorm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrlntrili Kommunflis Szolgrlltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ssdgii Tdrsasdg
szdkhelye:7632 P6cs, Sikl6si it 52.
cegJegy zdkszdma: 02-09- 0 64 5 5 6

adoszirma: 1 I 541587 -2-02
fUf szdma: 100279306
KTJ szdma: 1 0046 8 9 8 9 /P6cs-Kcikdny Regionrili s

Hul I addkk ezel6 Kdzp ont I ;
KSH szhma I L54l 587-3 8l l -572-02
kdpviseli: Biro Peter igyvezeto
mint Kd zszo I giitato, a tov6bb iakban : Kiizszo I giitatil

mdsrdszrol:

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo Felek a telepiil6si hulladdk gytijt6s6re, szdllititsira 6s kezel6s6re vonatkoz6
kcizszolg6ltat6s folyamatoss6giinak biztosit6sa 6rdekdben a teleptildsi hullad{khoz kapcsol6d6
jogok es kcitelezettsdgek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
v6grehajtdsitra az alibbi szerzoddst kcitik meg:

1. A szerzod,Es c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi onkorm6nyzatairol sz6lo 201L 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (1)
bekezddse szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kcizfeladatok k6r6ben
ell6tando helyi <inkorm6nyzati feladatok k<iz6 l.artozik ktilcinosen a kornyezet-eg6szsdgtigy
(koztisztasftg, teleptil6si kdrnyezetisrtas6g6nak biztositirsa, rovar- 6s r6gcs6loirt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse
szerint a telepiildsi dnkorm inyzat a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg iltatds ellititsit a
kozszolg6ltatoval kotott hulladdkgazdiikod6si kozszolgiitat6si szerzodes ritj6n biztosida.

1.2. Jelen szerzodds az Onkorm ilnyzat Kdpviselo-testiilete hatSrozata
alapjitnjdtt letre.

1.3. A jelen szetzodes c61ja, hogy Csarn6ta Kdzsdg kdzigazgat6si tertiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszndlokn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasznalo) keletkezo telepiil6si szil6rd hulladdk kezelds6re fenn6llo kdzszolg6ltat6ssal
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kapcsolatban a hat6lyos jogszabitlyoknak megfeleloen az Onkorm ilnyzat 6s a

Kiizszolgditat6 kozdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezettsdgeit szabilyozza.

2.

2.L. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgiitat(tt az al6bb meghat6rozott feladatok
elvdgz6s6vel:

Csarn6ta Kozs6g klzigazgat6si teriileten a telepiil6si hullad6k begytijtdsdvel 6s elhely ezds
cdlj6bol tcirt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzoddsben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s irtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkdz-
6srdtesit-':'i:rTJlniil*:i;J,fi 

;,Tff l,;,T'JJ*',:,?J:T.',ffi ffi::',l"l;n
lomtalanitiis 6vent e 2 alkalommal ;

elktilcini tett I szelektiv/ hullad6kgytij tds k6thetente I alkalommal.

2.2. A Kiizszolgiitatil a 2.1. pontban meghatitrozott feladatok elvdgzdset 2023. janu6r 1-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodl,s alapjirn a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabilyoknak ds az cinkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kizfrrolagosan jogosult

Csarn6ta Kcizs6g kozigazgat6si teriileten a telepiil6si hullad6k gytijt6sdre es kezel6s6re

ir6nyul6 kozszo I g6ltat6sok ellitdsir a.

A kcizszolg6ltat6s megnevezdse: teleptildsi hulladek gyujt6sere 6s kezeldsdre ir6nyulo
kozszolgiitat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6lo
ahdnart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6sdre tekintettel.

Akozszolgiitatits teljesites6nek tertileti kiterjed6se: Csarn6ta K6zsegkozigazgatisi teriiletdn.
A krizszolgiitatits kcir6be tartozo hulladdk elhelyezese 6s kezeldse: a Kdk6nyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy 6trako6llom6son, illetve m6s, kornyezetvedelmi, mtikdddsi

eng e d6 I ly e 1 rend elkezo hul I ad6kk ezelo I 6te s itm6nyb en.

3. Az Onkorm ilnyzat kiitelezetts6gvfllal6sa
3.1. Az Onkormhnyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltat6s ellitirsira a Kiizszolgriltat6nak
kizitr olagos j o got bizto sit.

3.2. Az Onkorm ilnyzat kotelezetts6get v6llal:
a kcizszolgiltatds hat6kony 6s folyamatos ellititsithoz a Kiizszolgiitat6
szdmirr a sziiks 6 g e s info rm6c i 6k 6 s adato k s zo I g 6ltat6sirr a,

a kozszolgilltatis kor6be nem tartoz6 hulladekgazd6lkod6si tev6kenysdgek

kcizszo I g6ltat5s sal tort6no ci s szehango 16s 6nak elo s e git6 s6re,

a kcizszolg6ltat6snak a telepi.ildsen vegzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal valo

osszehangol6s6nak el5se gitesdre,

a Kdzszo I gi lta t 6 kizitr ol ag o s ko zs zo I g 6ltat6s i j o g 6nak b i zto s it6s 6ra

a telepiil6s kcizszolgdltatds igenybev6telere kotelezett ingatlanhasznilloi
vonatko zisdban n6v- 6s cimje gyzek fitaddsitra, adategyezetdsre,

kedvezm6ry, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6lo adatok fitaddsira,
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az Onkorm inyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztosftott
dijkedvezmdny yagy mentess6g miatt felmeriil6 kolts6gek megt6rftds6re a

Ko ordin itl6 szerv szhmdr a,

a telepiildsi igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gyujt6s6re, szillitdsfra,
kezeldsere szolgSl5 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatilrozitsira. Ennek keret6ben
kijeloli - a Kdzszolgrlltat6val egyeiletye - azokat a gytijt6pontokat, amelyek
alkalmasak arra, hogy aKdzszolgiltat6 6tvegye kdztertileten a hullad6kot azon
ingatlanhaszniiokt6l, mely ingatlanokhoz a Kdzszolgiitatil 6Ltal alkalmazott
g6pj6rmuvel nem tud behajtani,
a hulladeksziilito j6rmti szttmttra megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (kiilonos
tekintettel a t61i ho- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kozit tirszelv6ny6be
belo go faagak lev ilgttsitr a),

a kozszolg iitati"si szerzodds kdzzet6tel6r6l a helyben szok6sos m6don
gondoskodik,
gondoskodik az elkiilcinitett hulladdkgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervez6sdrol.

4. A Kiizszol giitat6 kiitelezetts 6gei :

4.1.

a) A kdzszolgiitat6 gondoskodik:
A hiilarl6sban keletkezo :

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(UatitO 6s idoszakosan hasznirlt ingatlanok esetdben az ell6t6si id6szak 6 honap -
6prilistol szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k

r6sz6re az 6ves hullad6kgazd6lkodLsikozszolg6ltat6si dii 50%-6t kell meg6llapitani.)
ii" Lomtalanitds dvente 2 alkalommal
iii. Elkiildnitett I szelektiv/ hullad6kgyrijt6s k6thetente I alkalommal
tort6no 6 s sze gytij t6 s6r6 l, elsziilitirs6ro I 6 s kezeld s6ro1.

A gazdiikodo szervezetekn6l keletkezo hi.ziuartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hul I ad6k o s sze gyrij td sdro l, elsziilitas6rol 6 s kezeld s6r6 1.

Az altala tizemeltetett hulladdkgyrijto ponton, hullad6kgyujt6 udvarban a hullad6k
i$v etelero l, o s sze gyuj td s 6 r oL, elszirllit6s 616 I 6 s kezel6 s6rol.

b) Admi nisztr ativ feladatok :

konyvel6s, sz6mvitel, ber szitmfej t6s

adm ini s zt r irci6, ny i lv6ntartds, adatb inis - ke ze I 6 s

jogi iigyvitel
adatszolg6ltat5s

c.) az Onkorm inyzattal egytittmrikcidve az iigyfelek szitmdra konnyen hozzitferhetS
tigyf6lszolg6lat 6s t6jdkoztatdsi rendszer mrikddtetdse (Kdzponti [gyf6lszolg6lat cime: 7632
Pdcs, Sikl6si ft 58.), valamint akozszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gitdjekonat6s.

4.2. A Kiizszolgiitatf k6telezettsdget viilal tov6bb6:
a) akozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes kdru ellifiitsira,
b) akdzszolg6ltat6s meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitds6re,



c)

d)

a kdrnyezetvddelmi hat6s6g iltal meghat6r ozott minositdsi oszt6ly szerinti
kcivetelm6nyek biztositits6ra 6s a minosit6si engeddly hullad6kgazd6lkod6si
kcizszolg6ltat6si szerzodes hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megldt6re,
akozszolg6ltat6s teljesft6sdhez sztiksdges mennyis6gti 6s minos6gri j6rmri, g6p, eszkoz,
berendezds biaositdsira, a sziiks6ges ldtszimri 6s kdpzetts6gti szakember alkalm azasara,
a kcizszolgiitatis folyamatos, biztons6gos 6s bdvitheto teljesites ehez sztiksdges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gzds6re,
a kdzszolg iitatds kcir6be tartozo hulladdk kezeldsdre meghat6 rozott helyek ds
ldtesftm6nyek i g6nybev6tel6re,
nyilv6ntart6si rendszer mtikcidtetds6re 6s a kozszolg6ltat6s teljesitesdvel osszeftiggo
adatszolg6ltat6s rendszeres telj esft6s6re,
a nyilvdntart6si, adatkezel6si 6s adatszolgriltat6si rendszer letrehozdsdhoz 6s folyamatos
mrikri dtet6s6hez sztiksdges feltdtelek biao s itdsfr a,
az iigyfelek szdmirta kdnnyen hozziferheto tigyfdlszolg6lat 6s ti$ekoztat6si rendszer
mrikddtet6s6re,
a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elint6z6si rendjdnek meg6llapit6s6ra,
a tevdkenysdg ell6t6s6hoz sztiksdges biztosftrlssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyrijt a felel6ssdgi kcirben bekcivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitds6re,

biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6sdhez az ingatlanhaszn6,lo legal6bb 2 kiildnbozo
tirmdrt6kri gytij to e d6ny kci ziil v iiasilhas s o n,
tobblethulladdk elhelyez6s6t szolg6l6 , a Kozszol giitato iital biztositott zsftk
forgalmazisira,
a Mecsek-Dr6va Hullad6k gazdiikod6si Program eszkoz- ds ldtesitmdny 6llom inyinak
haszndlatira.

A Kozszol g6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6lydnek szima: PE/KTF 0100202-112022.,
PE/KTF O I 00202-8 I 2021.
A Kozszo I g6ltat6 me g fe I elo sd gi vdlemdnydnek szama:
A Kozszol giitato minosit6si engeddlydnek
PE/KTF O I 037 04-5 t2022.
Min6sit6si osztdly: C/I.

e)

i)

g)

h)

r)

m)

i)
k)

n)

KP t26937 -2t2020.
szitma: PE/I(TFO/00889-1512022.,

5. Mentestil a Kiizszolgilltatf a 4.1 pontban meghat6rozott kotelezettsegetol vis maior eset6n,
tov6bb6, ha az Onkorm funyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelftdsdhez olyan
titviszonyokat /ho- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egyeb okbol j6rhatatlan a kozitl, amely a
Kiizszolgiitati gdpj6rmtiveinek balesetmentes kozlekeddsdt biztositja. Ez esetben a
Kiizszol giitatil az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkdzelebbi sz6llit6si napon koteles
szolgiitatni, mely alkalommal kdteles az eli5z6 elmaradt szallitirsi napokon felhalmozodott
menny i sd gti te leptil 6 si hul laddk elsziilitits6ra i s.

6. A Kiizszolgiitat6jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:
az onkormitnyzat rendeletdben eloirttol eltdro t6roloed6ny kihelyezdse eset6n,
ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hulladdk kdrdbe nem tartozo anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pftdsi tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
aryag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy



robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri tdrgy, amely veszdlyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkozo alkalmazott eg6szsdg6t, vagy megrong illhatja a
gytijt6berendez6st, illetve ilrtalmatlanft6sa sor6n vesz6lyeileti a k6rnyezetet.)
a hulladdk nem a szabvfinyos, zitrt ffiroloedenyben, illetve nem a Kdzszolgiltat6tril
v6s6rolt jelzett zs6kban kertl kihelyezdsre,
a hulladek oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a tSrol6ed6ny mozgatitsakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn611 (nem lezdrt, illetve sdrtilt ed6ny)
ha a t6roloed6ny kcinil szabiiytalanul, annak mozgatitst 6s tirit6st akad6lyoz6 m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet€,sre keri,il - a t6roloed6nyek matric6j6nak
hritny a, illetve sdriildse esetdn.

7. Az alvrlllalkozil I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6velv6gezhetd tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiitat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiitat6 az

alv6llalk ozo igenybev6tel6t koteles az Onko rminyzat szirmira bejelenteni.

7.2. A Felek figzitlk, hogy az alv6llalkozo tevdkenys6g66rt a Kdzszolgfltatti rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgrlltatis teljesit6s6vel 6sszefiigg5 adatszolgiitatis biztosit6sa drdekeben a

Kiizszolgiitatil az 1.1 pontban meghat6rozott szolgiltat6si teruletre vonatkozoan elkiildnitett
nyilv6ntart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si teruletr6l elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott teleptildsi hullad6k mennyis6gdt.

9. A kozszolg6ltat6s igdnybevdteldre kotelezettek a kozszolg6ltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos
minosegi 6szrev6teleiket, kifog6saikat friisban a Kiizszolgiitatfl sz6khely6re (7632 P6cs,

Siklosi ft 52.) vagy a 7602 P6cs, Pf 176. postacfmre kell cimezni,ds a Kiizszolgrlltat6 koteles
ir6sban 15 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kciteles a Kiizszolgiitatfl
k6rnyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kcizszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel okozati
osszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm funyzat helyi
hulladdkkezeldsi kdzszolgaltat6s rendj6rol sz6l6 rendeletdnek rendelkezeset kifog6solja, a

Kiizszolgilltatil 30 napon beli.il kdteles az ijgyiratot - a paruaszos egyidejti 6rtesft6se mellett-
az O nko rminy zathoz me gkiildeni.

10. Kiizszolgfltatfs dija
10.1 A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmu-
szabiiyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
iilapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapj6n a Koordin6l6 szerv beszedi akdzszolg6ltat6si dijat es

kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hulladekgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si 6s szolg6ltatilsi dij
meg6llapitirsdert felel6s miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelel6en meghat6rozott
szolg6ltat6si dijat.
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szeryezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.



A helyi kcizszolgiitato, a teleptildsi dnkorminyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkcir6nek gyakorl6s6hoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben filapitja meg a beszedett kdzsz olgiitatitsi dij feloszt6sfnak elvdt. A
miniszter a Koordin6lo szerv javaslat6nak figyelembevdteldvel rendeletben 6llapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolgriltaton ak ftzetendo szolg6ltat6si drj at.

10.2 A kozszolg6ltat6 iital alkalmazott kdzszolgfitat6.si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s
91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tdrtdnt.

term6szetes szem6lv ineatlanhasznill6k 6ltal fi zetendo iiritesi dii ak :

Ed6nymdret Egyszeri nett6 tiritdsi dij
(F0

60 liter* 103,-
80 liter 137,-
I l0 liter 189,-
120 liter 189,-

xa38512014. (XII.31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es eletvitelszenien haszn6l6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszn6l6 r6szdre, a telepiilesi dnkorminyzatrlltal kiadott igazolils alapj6n.

azdiikod6 szerv

Ed6nymeret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(F0

I 10 liter 227,-
120 liter 248,-
240liter 495,-

A Ht. 91.$ (6) bekezd6s szerinti kdltsdqvetdsi szen/ek es szoci6lis intdzmdnyek dfiai
Ed6nymdret Egyszeri nett6 tiritdsi dij

(Ft)

1 l0 liter 189,-
120 liter 206,-
240 hter 412,-
1 100 liter 1887,-

Tdbblethullad6k gyujt6s6re szolg6lo zsirk 6ra: 361,- Ft+A fa/db.

Szerzldo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizetdse tekinteteben mindenkor a hat6lyos AFA
tdrv6ny rendelkezdseinek megfeleloen j6rnak el.

1 1. Attami hullad6k gazdiikodrlsi kiizfeladat-elldtrls
1 1.1 Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si kcizfeladat ellitirsira l6trehozott szervezet
kijelcllds6r6l, feladatkcirdr6l, az adatkezeles m6dj616l, valamint az adatszol gfitatdsi
kdtelezettsdgek r6szletes szabfiyairol szolo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjin a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben



meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hull addkgazd6lkod6si
Koordin6lo 6s Vagyonkezelo Zartkdriien Mrikcido R6szv6nyt6rsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6lo szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szdml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezddse szerinti adatszolgiltatds alapjitn allitja ki. A krizszolgiitat6 hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolgiitat6sa esetdn a Koordiniio szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
drintett ingatlanhaszniio tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iital legutobb kiszimlinott
kozszolg6ltat6si dijrol 6llit ki szitmlft. Az ezzel cisszefligg6sben keletkez6 dijkorrekcio esetdn

minden helyt6ll6si kdtelezettseg a Kozszolg6ltat6t terheli . Az igy keletkezo kozszolg6ltat6si
dijkiilonbozet pozitiv merlegdt a Koordin6lo szerv a kozszolg6ltatonak frzetend6 esed6kes

szolg6ltat6si dijba beszitmitja. A kdzszolgiitat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv altal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezm6ny6rt aKdzszolg6ltatot terheli a felelossdg.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgrlltat6sb6l
kiindulva meg6llapftja azon ingatlanok kordt, amelyre nincs kdzszolgiitathsi dijfizetds
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszeftiggdsben teljesitds tort6nt. A Koordin6lo szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
kdrni az illet6kes hat6s6gtol a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiitatitsbol hifrnyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapjitn rcgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a

kdzszolg6ltatonak, 6s felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vegzett
szolgiitat6s6nak megfeleloen korrig6lj a a 20. $ ( I ) bekezdes szerinti adatszol giitatdst
legkesobb az ertesitds kd,zhezvdteldt koveto 8 napon beltil.
A korrekciot kovet6en - a kozszolgiitat6 eltdro adatszolgiitatisa hiSny6ban - a Koordin6l6
s zerv a ko zszol g 6ltat6s i dij at az ingatlantul aj dono snak szitmlizza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6mli.zott es az ingatlanhaszniio iital hat6ridon beliil ki nem
frzetett kozs 2o I g 6ltat6si dij behaj t6sa drdekdben intezkedik.

11.5 A Kozszolg6ltato reszdre akozszolg6ltat6si szerzod6sben rogzitett feladatok ell6t6s66rt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dij meg6llapitisdert felelos
m ini s zt e r 6ltal m e g hat 6r o zott szol gfitat6s i d ij at frzet.

11.6 A kozszolg iitat6 az Onkorm inyzat, mint ell6t6s6rt felel6s d'ltal kiadott
teljes[tdsigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolgiitato teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesitesigazol6snak a kdzszolgiitat6 iltal a Koordin6l6 szerv rdszdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben tdrt6no megkiildese a szolg6ltat6si dij fizetdsdnek
feltdtele.
Az Onkormdnyzat koteles a teljesit6sigazol6st a Kozszolgiitat6 rdszlre a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot koveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorminyzat a teljesit6sigazol6s
kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a kdzszolg6ltato jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezb kirat az Onkorminyzat fel6 6rv6nyesfteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladekgazditlkod6si kcizszolg6ltat6s teljes kozvetlen k6lts6ge
megtdritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rtdkesitds6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
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hogy a kozszolgilltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6lo szerv iital kijel6lt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbol ered6 bev6tel a Koordin6lo szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjin az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si
szerzod9,st annak megk6t6s6t vagy m6dosft6s6t kovetoen haladdktalanul, de legkdsobb 8

napon beliil elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6szdre.

12. A kiizszolgrlltatfsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerzoddst 2023. janurlr 01. napj ixal kezdodo hatiilyal, hat6ro zott idore, 2023.
jrinius 30. napj6ig kdtik.

Felek a szerzod6st kcizcis megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosfthatj6k.

13. Akiizszolg6ltatfsiszerz6d6smegszfin6se
A kozszolgiitatitsi szer zod6 s me g s zrinik
a) a b enrre me ghat ir ozott i d6tartam lej irtdv al,
b ) a Kozszolgiitato j o gut6 d n6lktil i me g szrind s dve l,
c) elillli.ssal, ha a teljesit6s mdg nem kezdodott meg,
d) felmond6ssal

e) a felek kozos megegyez6s6vel.

13.1 Az Onkorm inyzat a kdzszolg6ltat6si szerzodl,st a Polg6ri Torvdnykonyvben
meghat6rozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha aKozszolgilltato

a hulladdkgazd6lkodrisi kozszolgiitatds ell6t6sa sor6n a kclrnyezet v6delmdre
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hatos6gi dontes eloir6sait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg illlapitotta,
a szerzodesben meg6llapitott kotelezetts6gdt neki felr6hato modon srilyosan
megs6rtette.

a hullad ekgazddlkod6si kozszolgdltat6si szerzod€,st az Onkorm inyzat felmondj a, ha a
K6zszol g6ltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel vagy megfelelosdgi
vdlem6nnyel.

13.2 A Kdzszol gdltato a Polg6ri Torv6nykrinyvben meghat6rozottakon trilmenoen a
kozszolg6ltat6si szerzodf,st akkor mondhatja fel, ha

az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6sben meghat6rozott kotelezettsdgdt - a

Kdzszol giitato felszolit6sa ellendre - srilyosan megsdrti , 6s ezzel a Kozs zolgiitatonak
k6rt okoz, vagy akad6lyozza ahullad6kgazdilkod6si kozszolgiitat6s teljesftdsdt; vagy
a kozszolgLiltat6si szerzodds megkdtdsdt kovetoen hatiiyba ldpett jogszab6ly a
kozszolg itltatisi szerzodds tartalmi elemeit rigy viitoilatja ffieg, hogy az a

Kcizszolgilltat6nak a hullad6kgazdilkod6si kozszolg6ltatds szerzoddsszeni teljesitdse
kcir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos drdekeit jelentos m6rtdkben sdrti"

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzodest a kozszolg iitato felmondja, a teleptil6si
onkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az ij kozszolg iitat6 kivalaszt6sdr6l.
A fentiek teljesiil6se eset6n a kozszolgiltatdsi szerzodes felmond6si ideje 6 honap.



A felmond6si id5 alatt aKozszolg6ltato a hulladdkgazdillkod6si kdzszolg6ltat6st villtozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkormdnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodes

neki felr6hat6an szunik ffieg, az Onkorm inyzat az 6ves kdzszolg6ltatrisi dij 5}oh-inak
me gfelelo meghirisul 6s i kdtb6r frzetesere kcitele s.

14. Eljdrfs a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kdzszolg6ltat6si szerzod6s megszrindse vagy megsztintet6se eset6n a Kdzszolg6ltato az ij
kozszolgiitat6 kiv6laszt6s6ig, de legfeljebb 6 honapig akozszolg6ltat6stvilltozatlanul ell6tja.
A hulladekgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si szerzod€,s megszrin6se eset6n a kcizszolg6ltat6s

ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Klzszolgiltato a

telepiildsi dnkormitnyzatnak a kozszolgiitatdsi szerzSdds megszun6se napj itn ifiadja.

15. Jogvitrlk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egym6s kdzdtti targyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tdrgyalils ritj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendemi, a biros6gi

elj6r6s lefolytatdsitra a P6csi J6r6sbfr6s6g, illetve 6rt6khatitfi6l fliggoen a Pdcsi Ttirvdnyszek
illetdkesseg6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzodl,ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodds teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintezesre, nyilatkozattetehe jogosultak:

az Onko rminyzat rcszercl:
ndv: Viol6n6 G6ti Zstzsanrta polg6rmester

telefon: 06-721 424-87 3

e-mail : csarnotaonk@citromail. hu

a Kdzszo I grlltat 6 r eszer ol:
n6v: Bir6 P6ter igyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszdmifi stb.) a Felek kizirolag a

szerzodes teljesitesevel dsszefi.iggo kapcsolattart6s cdlj6b61, illetve az ahhoz kapcsolodo

egyeb jogos drdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a

kapcsolodo jogszab6lyok 6s adatvedelmi szabdlyzataik rendelkezesei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazdiikodisi Program
A Kozszol giitat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Drixa Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 l6tesftm6nyeket es eszkoz6ket a kdzszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsukisi Tan6cs hat6rozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelke zdse, vagy annak valamelyik resze
drvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy biros6g
annak 6rv6nytelens6g6t iilapitja ffieg, rigy a szerzodds tdbbi rdsze 6rvdnyes ds
kik6nyszerfthet6, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik Fdl a szerzodd,st nem kdt6tte volna meg. A
jelen szerz6ddsben nem szabiiyozott k6rd6sekben els6sorb an a hullad6krol szolo 2012. evi
CLXXXV. tcirv6ny (Ht.), a kozbeszerzdsekr6l sz6lo 2015. 6vi CXLII. torv6ny (Kbt.), a
Magyarorszitg cinkorm6nyzatairol szol6 20lL 6vi CLXXXX. torv6ny (Motv), valamint a
Polg6ri Torv6nykcinyvrol szol6 2013. 6vi V. tcirveny (Ptk.) rendelkezesei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab itlyo k ir6ny ad6 ak.

Jelen szerzodest a Felek annak elolvas6sa 6s lrtelmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben
me ge gye zot, j ov 6hagy olag irjik al6.

Csarn6tar 2022 t-fir, /-\ .

" "' ;;;:;;;'*;;;;;;; rd;. 
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Kiizszol giitatd
Csarhrita Kiizs6g O
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