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Szerzcidci Felek a telepiilesi trutladek gyrijt6sere. sz6llit6siira ds kezelds6re \.onarkoz6
kozszole6ltat6s folyamatossSgdnak biztositdsa erdekebcn a telepiilesi hulladekhoz kapcsoto<Io
jogok es kotelez"-tts6gek rendcz6s6re. az ezzcl kapcsolatos lielyi onkorm6nl,zati rendeler
,,'egrehajtiis ara tz alibbi szerzodest kotik mee:

1. A szerzdd6s c6lja
1.1. Nlrgrarorszdg irelyi onkorrndnyzatair6l sz6to 2011.6vi CLXXXIX. torveny 13. g (l)
bekezdese szerint a helyi koziigy'ek, valarnint a hely'ben biztosithato kozt-eladatok kor6ben
ellitando helyi onkormdnl'zati feladatok koze tartozik kritonosen a kornyezet-eg6szsegiigy
(koztrsztasig. telcpL-ri6si korr,yezer riszta.sdginak biztosit6sa. rovar- es r6_ecsilloirtSs').

A hirilaii6krol szolci 2012. evi CLXXX\'. tJrveny (a tor,'dbbiakban: Ht.) 33 ,s 1l)bekezddse
szerint a telepii16si onkorminyzat a hulladekgazddlkoddsi kozszolg6ltatds ellitdsdt a
kozszolgihatoval kotott hulladikgazdrilkodrisi kozszolg6ftariisi szerzcides utjrin biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s tz 6nkorm{nvzat Kepviselo-testi-rlete L7712022.(XII. I .)l Kr.sz.
hatarozata alapjrin jott letre.

1.3. A jelen szerzcides c6lja. hogy Gy6d Kozs6g kozigazgatrlsi teriilet6n az
ingatlanrulajdonosokndl, birtokosokntil. haszn6lokndt (a tovdbbiakban egyr.itt:
ingatlanhaszntio) keletkeztj teleptilesi szil6rd hulladek kezel6sdre t'ennrilli kozszolgflltardssal

-(L{ ln-,1 6Jlgct-
I (bzt- .

L l-x:*z

n-isres.ri-l1:



kapcsolarban - a hatdl-u-os jogszabtiiyoknak rnegt'eleliien tz Onkorminl'zat es t'l

Kilzszolgiltat6 kozotti kirpcsolatot. a Felek jogait €s kotelezettsegeit szabiili,ozza.

2.

2.1. Az finkorm:invzat rnesbizza a Kijzszolg:iltatot az alibb meghatdrozort t'eladatok

elvegz6s6vel:

Gizod l(ozs69 kozigazgatiisi teriilet6n a telepirlesi hullad6k be-syiijt6ser,el 6s elhelyezes

celj6bol tortentj rendszeres elsz6llit6srival a szerztjd€sben logzitett idotanamban, valamint

kezeleser,'el es irtalmatlanit6s6va[ - a Nlecsek-Drdva Hulladekgazdilkodil'si Progratr eszkoz-

is letesitmenyirllom'inydnak igen.vbevetelevel - kozszolg6ltatlsi szerzod6s keretriben:

- \'egyes hutlad6k gi,.Lijtese. szillitfsa 6s kezelese hetente 1 alkalomnral:

- lorntalanit6s er,cnt.- I alkaiornrnal:

zold.h,-lliadek g}'uji.;s 2 hetente I alkalor::mal:

- eti<Lrloniietr'sz--lekti'" huliadekg;riijt€s l<ithetente I alkalommal.

2.2. A Kdzszolg:iltat6 a 2.1. pontbail mcghatiirozott leladatok elr,'6gzisit lOli. jan't-rar l-jir:
megkezdi.

2.3. A jc-len szerzodes alapjrin a Kiizszolgiltatri. a Ht.-ben, illetve az ide vonatkozo

jogszabalyoknak es az onkorrnanyzati rendeletnek rnegt'eleloen'kizirolagosan jo-eosult Gyod

Kozseg kozigazgardsi tertilet6n a telepiil6si hutladek gytijtdsere 6s kezeldsere ir6nlrlo

kozszolg6ltatdsok elldtis6ra.

A kozszolg6lat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gy(rjt6sere 6s kezel6sere iranyulo

kozszolg6ltatoi fe ladatok etliitisa, amely kiter;ed a nem term6szetes szemdly ingatlanhasznrilo

a l-rdztartdsi hulladekhoz hasonlo hutladek resz6t kepezci veg],'es hulladdkara is, a Ht. 39.1\ (3)

bekezdes6re tekintette [.

A kozszolgiitat6s teljesit6s6nek teri.ileti kiterjedese: Gy6d Kozseg kozigazgatdsi teri-rlet6n.

A kozszolgzilratds korebe tanozo hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a I(okenyi Region6lis

Hulladekkezelo Kozpontban vagy 6trak6dllomison, illewe mtis, kornyezewedelmi, mtikodesi

engedd llyel rendelkezo hulladekkezeltj l6tesitmenyben.

3. Az Onkorm{nyzat kiitelezetts6gvillal6sa
3.1. Az Onkorm{nyzlLt a 2. pontban irt kozszol-e6ltatds ell6t6sdra a Kiizszolgiltat6nak

kizdr6lagos jogot biztosit.

3,2. Az On korm :inyzat kote lezetts 6get viillal :

- a kozszolgiiltatds hatekony es tblyamatos ell6t6stihoz a Kozszolgrlltatti szam6ra

szr'ikse ges infbrm6c iok 6s adatok szo I 96l tat6s 6ra,

- a kozszo196ttat6s kor6be nem tartozo hullad,ikgazdilkoddsi tevekenysegek

kozszol_edltat6ssal torteno osszehangoldsdnak elcisegitesere,

- a kozszolgiltarisnak a teleptilesen vegzett mds kozszolgdltatisokkal valo

osszehangol6s6nak elosegites6re,

- aKozszolg6ltat6 kizarolagos kozszolgiltat6si jog6nak biaosit6sdra

- a telepiiles kozszotg6ltatas ig6nybevetel6re kotelezett ingatlanhasznaloi

vonatkozds6ban ndv - 6s cimj e gyz6k atadris6ra. adate-sy eze tdsre.
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- kedve'zrn€n-v-. mentess€g esetin annak alapjriul szolgziki adatok dtadas6ra,

- &z Onkormdnlzrt lltel rendeletben. vagy egyeb rn6don biztositott dijkedvezmeny
\agv mentess€g miart l'elmeriilci koltsegek megtdritis6re a Koordin6lo szen szdmdra.

- a telepiilesi i-ecn.vek kielegitesere alkalmas hulladdk gvrijtesere, sz6llit6sdra. kezelis6re
szolgilo hel.'-ek es letesitmcnyek meghatarozasara. Ennek keretcben k4etoli a

Kozszolsdltat6val egyeztetve - azokat a gyr'r.itopontokat, amelyek alkalmasak arra.
ho-q]" a Kozszolg6ltat6 in'egiue kozteriileten a hulladekot azon ingatlanhaszn6l6kt6l.
mely ineatlanokhoz a Kozszol-s6ltat6 rlltal alkalmazott g6pjfrmiivel nem tud behajtani,

- a hulladeksz6llit6 j6rmt szamara megfelelo ritr,'iszonyok biztositdsara, (kiilonos
tu'ktntc-ttel a t6li ho- es sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kozut rirszelvenyebe belogo
fadgak levd_e6sdra).

- a kozszolg6ltatisi szerzcides kozz6t6tel6rcjl a helybc'n szok6sos modon gondoskodik.
- gondosl'odik tz elkrilonitett hullaC6kg-vtijtesi rendszer helyi i-elteteleinek

nresszen,ez6sirol.

-1. s Kiizszolgiltato kdtelezetts6gei:
-1, 1.

ai A kozszo196ttato gondoskodik:
- A hdaart6sban keletkezci:

i. Ve_eyes hullad6k heti egyszer
(Udii16 es idciszakosan haszn6lt ingatlanok eseteben az ell:ltiisi idoszak 6 h6nap -
riprilistol szeptemberi-s - ahol a Ht. -17.$ (4) bekezd6se atapjdn az ingatlanhaszndlok
reszrlre az 6ves hulladekgazdrilkodasi kozszolgdltat6si dij 509i,-6t kell megrillapitani.)

ii. Lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
iii. Zoldhulladek gy'rijt6s k6thetente I alkalommal
iv. Elkiilonitett /szelektir, / hLrlladekgyrijtes kethetente I alkalommal
to rt6n6 ossze gyrijt6serol. elszillitisdr6 I 6s k ezelesercjl.

- A gazdilkodo szervezetekn6l keletkezo h6ztartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hul ladek osszegytij t6s6rri l, e lszdllitris6r6 I 6s kezeli sercll.

- Az iltala tizemeltetett hulladekgyiijtri ponton, hulladekgyiljtcj udvarban a hulladik
6tvete ldr6 l, ossze gyrij t6 sd rci l, e lsz6llitrisriro I es keze les6ro I.

b ) Admi n is ztrativ feladatok:
- konyveles, sz6mvitel. b6rsz6mfejtes
- adminisztr6ci6, nyilvdntarras, adatbizis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatris

c.) az Onkormdnyzattal eglzrittmiikodve az tigyfelek szimS.ra konnyen hozzaferhetd
Ligytelszolgiilat 6s t6jekoztat6si rendszer mtikodtetese (Kozponti rigyf6lszolgrllat cime:7632
Pecs, Siklosi [t 58.), valamint a kozszo196ltatissal kapcsolatos lakossdgi trij6koztat6s.

4.2. A Kiizszol gril ta tri kotelezettse get v6l lal tovibbai :

a) a kozszolg6ltatiis folyamatos es reljes koni ellatrisdra,
b) a kozszolgiiltat6s meghatarozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sere,



c)

d)

e)

a kornyezetv6dehni hatostig altal meghat6r'ozott minositdsi osztal-v" szerinti

kitvetelmdn.vek biztosit6s6ra €s a minosit€si engedely' hullade kgazdrilkoddsi

kozszol,siiltatisi szerzcides hat6iyoss69dnak idej e alatti iblyamatos meglet6re.

a kozszolgllrat6s teljesitesehez szi.ikseges menn-visegti cs minosegu j6rmii. g6p. eszkoz.

berendezds biaositis6ra. a sziikseges [etszirnf es k6pzetts6gr-'r szakember alkalmazasare.

a kozszolg6ltat6s tblyarnatos, biztonsigos es bovitheto teljesit6sehez sztikseges

fej Ieszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6sere,

a kozszoig6ltat6s korebe tartozo hulladek kezeles6re meghat6rozott helyek es

l6tes itm6nyek igenybev6tel6re,

nyilv6ntart6si rendszer mukodtetes6re 6s a kozszolgaltat6s teljes[t6sevel osszefiiggo

adatszolgdltatis rendszeres teljesit6sere.

a n_'',-rlr,6ltart6si, adatkczetesi 6s adatszol-siiltatasi rendszer letrehoz6s6hoz 6s folyamatos

r n ii ko<l t,' te s i h e z s ziiks e 
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e s fe I te t e I e k b i z to s i ti:i 6 ra-

iiz ,)g;;l-elcl< ;zimfra kiinn)'en hozzii6rheto iig.vf6lszolgdlat €s t6;6t<ozJatd'si renclszer

ru'lukodtet!sere.

1 ic-v,, rsztrii kifogisok 6s €szler,'eteiek elintiz6si renijenek megillapi t6sara,

a ter,'6ken1's.-g eliiitd:sahoz sziikseges biztositassat rendelkezik. amely megtelelo t-edezetet

nyirjt a feteloss6gi korben bekovetkezett Onkorrnanyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6sere.

biztosida, hogy a vegyes hulladek gyrijtes6hez az in*satlanhaszn6l6 legakibb 2 loilonbozo

tirmert6 Ki g1'tij to e d6 ny ko ziil v6las zthas son,

tobblethulladek elhelyez6set szolgiil6, a Kozszolgiltato rlltal biztositott zsak

g)

h)

i)

J)
i<t

1)

m)
tbrgalmaz6s6ra,

n) a Mecsek-Driva Hutlad6kgazd6lkodasi Program eszkoz- es l6tesitrneny Allorndnydnak

haszn6lat6ra.

A Kozszolgditaro hulladekgazddlkod6si engedelyenek szama'. PE/KTFO 100202'112022..

P E/KT F O I 00202-8 I 202r.
A Kozszol gdltato me gt'el e tose gi v6lem6nyenek szama'. KP I 2 6937'2 I 2020.

A Kozszolgdltat6 mintjsitesi engedelyenek sz6ma: PE/KTFO/00889-15/2022.,

PE/KTF O I 037 01-5 I 2022.

IVIindsit6si osztily: C/I.

5. Mentesiil a Kiizszolgtiltat6 a,l./ pontban meghatdrozott kotelezetts6getcil vis maior eseten.

tovabb6. ha az finkormfnyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6sehez olyan

[rtviszonyokat /ho- 6s sikossdg mentess6g, illewe egy6b okbol j6rhatatlan a kozuti, amely a

Ktizszolgiltat6 gepjrirmtiveinek balesetmentes kozlekedeset biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akadrily elh6rul6sdt kovetti legkozelebbi szrillitrisi napon koteles

szoig6ttatni. mety alkalommal koteles az elozo elmaradt szdllit6si napokon felhalmoz6dott

mennyis6gri tel epiilesi hulladek e lsz6[ litasiira is.

6. A Kiizszolgrlltat6 jogosult megtagadni a hulladek elszdllitdsdt:

- azonkorm6nyzat rendeleteben elciirnol eltdro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n.

- ha a t6rol6eddnyben a teleptilesi (kommunrilis) hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyezesre (pt. fono hamu, kti-, epitesi tormel6k, allati tetem, maro. mergezti

anyag, elektronikai hutladek. folyekony vagy befagyott zsiraddk. gyulekony vagy



robbano an)/aq, nagr,'obb terjedelmii. s[rl1'Lr tirgl,', amely' r, esz€lyezteti a

hLrllad'ikszdliitiissal tbglalkozo alkalmazott eg6szseget. \'ag)' megrongdlhatja Ll

grlujroberendezest. illetle artalmatlanitasa soriin r,'eszily'ezteti a kornvezetet.)
- a huliadek nern a szabr,'6nyos. zart tdroloed6nyben. illetve nem a Kozszoleiltatotol

',,Ssdrolt jelzett zsdkban keriil kihelyez6sre.
- a huilaCek oly modon kertil kihelyezesre, ho-ey a tdrol6edeny mozsatisakor a

krszorodds 'u'es261,,-e ttnndll (nem lezdrt. illen'e sdri.ilt ed6ny)
- ha a t6roloeden-r,' kortil szabdlytalanul. annak mozgst6st is iiritdst akaddlyozri m6don

tijbhlethutlad6k kenilt kihelr,'ezesre
- arnenn'iiben a t6roloedenl'ek.jelzese bevezetdsre keriil - a taroloedenyek matricajiinak

hiriny,a. il leh,e s6ri.ilese eseteu.

7. az alvilielkozS i teijesitr5si segdd i ig6ny'ber'6tel6r'el r,6gezhetii tev6kenl's6gek
7.1. Ktizszolgiltatri .1-r1:crsult alv6llalkozo(ka)t i_u6nybe venni. .\ Ktizszolgrlltatri tz
alr alilil<,;z,i igen.vbe-,'ir:i6t kotetes az 6nkorminyzat sziimira bejelenteni.

7.2. ,\ Felek rogzitik. hogy az alr,'rillalkozo tev6kenysige6n a Kiizszolgiltat6 tgy felel,
n-rinrira rla_ua jart volna ei.

8. A Kiizszolgfltatis teljesitesevel osszetiiggo adatszolsihatiis biztosit6sa 6rdekeben a

Ktizszolgfltil| az l.r' pontban meghatdrozott szolg6ltatd:si terulerre vonarkozoan elktilonitett
nyilvantartdsi rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletrcjl elszdllitott
6s 6rtalmatlanitott telepiil6si hulladek mennyiseg6t.

9. A kozszol-edltatds ig6nybev6telere kotelezettek a kozszol96ltatds teljesit6sevel kapcsolaros
miniise-ei eszrev6teleiket. kifbg6saikat [r6sban a Ktizszolg:iltatS sz6khelyere (7632 Pecs,
Siklosi irt 52.) \'ag,v a 7602 Pecs. Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Ktizszolg{ltat6 koteles
irisban l5 napon beliil rnee\,'illaszolni. Haladdktalanul intezked6sre koteles a Kiizszolg{ltat5
kornyezetszennyezds eseteben. ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel okozati
osszefliggesben van. Amennyiben a panasz, 6szrevetel az Onkonnanyzat helyi
hullad6kkezeldsi kozszo196ltatds rendj6rcil sz6lo rendelet6nek rendelkezeser kifogdsoIa. a
Kiizszolgiltat6 30 napon behil koteles az tigyiratot - a panaszos egyideju 6rtesitese mellett-
az Onkorm Lnyzilhoz megktildeni.

10. Kiizszolgriltatris dija
lO.t A hulladekgazdrilkod6si kozszol-g6ltat6si dijat a Magyar Energetikai es Kozmu-
szabiiyozasi Hivatal javaslatanak figyetembevdtelel'el az illetekes miniszter rendeletben
6llapitya meg 6s a Koordinill6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. S (1e) e) ponda atapjin a Koordinll6 szerv beszedi a kozszolgdltatdsi dijat es

kifizeti a kozszolgdltat6knak a hulledekgazd6lkodisi kozszolgiltatisi 6s szolgiiltatdsi dij
megillapit6s6ert felelos miniszter rendeleteben tbglaltaknak megfetelcien meghatdrozotr
szole6ltat6si dijat.
Az iilam e t-eladatainak elllt6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordin6lo szen,)
hoz 16tre.



A heli, i kozszt>196ltatri. a telepiilisi linkomrenyzat. valamint a hulladekgazdrilkodasi

ieresihnen,v rulajdonosa megad minden adatot is intbrmfciot. ami a Koordiniilo szen'

i'eladatkor6nek gyakorldsfhoz szuks6ges.

A miniszter rendeletben i'llapitja meg a beszedett kozszolgiltat6si dij t'eiosztls6nal< ehdt. A

miniszter a Koordinilo szen' javaslat6nak tigyelembev6televel rendeletben rillapija lneg a

Koordindl6 szerv 6ltal a kozszolg6ltatonak tizetendo szolgdltatdrsi dijat.

10.2 A kozszolgdltat6 6ltal alkalmazott kozszolgiltatiisi dij rneg6llapitdsa a Ht. 46-48.:s et

9l g. valamint a 64,2003. (lll.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megttleloen ton6nt.

f,0 iiier'F i 05.-

8C irter 1,10,-

tiC-llC iiter i 

- 

-_--l-9-?i-
*.1 jli-; lCl,t. r.ilt. j1.t Komr. re;tdele.t szerint ;.airorngrillni e,:yecLil .r: .'leF;ttelszeriel hasznaltl tcrirljszetes

sz:mcli ingatlirilitasznaio r6szere , a telepiilisi itni<oi:m6:n1'zat altal kiadt:tl igazolds airojdn.

rr ezetek) di

Eden Ilsvszeri netto irritesi (Fr

I l0 liter 230.-

120 liter

A Ht. 9l S SZE i6lis in

Eden 6ret

1 1 0 liter L).Lr-

120 liter 210.-

l-{0 liter .120,-

I 100 liter 1923,-

Tobb le thul ladek gyiij t6s6re szo [96lo zsrlk d:ra: 3 6 I . - Ft+At'&"db'

Szerzo<lo Felek az iitalanos tbr-ealmi ado megtizet6se tekintet6ben mindenkor a hatityos AFA

torv6ny rendelkez6se inek me-et'eleloen j 6rnak e 1.

11. Attami hullad6kgazdilkodisi kiizfeladat-ellitis
I l.l Az 611ami hulladekgazdrilkoddsi kozfeladat ell6t6siira letrehozott szen'ezet

kijelol6serol, feladatkorerol, az adatkezel6s m6djdr61, valamint az adatszolgriltat6si

kotelezettsegek r6szletes szabalyairol szolo 6912016. (m. 31.) Korm- rendelet

(Adatkorm.rend.) 3.S (1) bekezdese alapjin a KormAny a Ht.32,rA S (l) bekezddsben

meghat6rozott t'eladatokra Koordin6[6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdalkod6si

Koordiniil6 6s Vagyonk ezelo Zartkonien lvhikodo Reszvenytiirsasdgot jelolte ki.

tl.2 A Koordindlo szerv a kozszol-s6ltat6si dijakla vonatkozo sz6ml6kar az Adatkorm.rend.

20 S (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatiis alapj6n rillida ki. A kozszolg6ltat6 hi6nyos vagy

240 liter

251,-

502,-

d^_



k6seCelmes i.Cat-izolgiliatiisir esetsln a Koordinil6 szer a neir rnegt-elelii adatszolgiltatdssal
ilriniett inJatlanhasznilo tekinteteben a Koordiniilo szerv dltal legutcibb kisziimliizott
l<ozszolgiltarasi <iijroi riilit ki szamli.rt. Az ezzel osszetiiq-gesben keletkezo dijkorrekcio eseren

minden helr,'tallasi kotelezettses a I(ozszolgaltat6t terheli. Az igy lceletkezcj kozszc-rlgiltatdsi
dijktitonbozct pozitiv mcrleqeit a l(oordindlo szerl' a kozszol_siltatonak t-izetendrj esedekes

szolgiltrtasi dijba beszimitja. A kozszolgdltato hi6n.vos vag-v- liel_.,teien adatszolg6ltatasdb6i
eredo, a Koordinalo szen' riltal nem rne-gt'ele16 adattaltalommal kiallitott szamldld<al
l<apcsolatos valamennvi ko"'etkezminy'6rt a Kozszolg'iltatot terheli a feleltiss69.

il.3 A I(oordiniilo szen az,,\datkorm.rend.20..,S (l) bekezdes szerinti adatszolg:iltatiisbol
kiir-rdulva rneg6liapiqa azon ir-rgatlanok koret. amelvre nincs kozszolg6ltatasi dijfizetes
nr:shatirczr a az adatszolsdltatisban. ugyanakkor veiclmezhetrj. ho.g)' az insrtlannal
risszelissesi--,er reljrsites ttirtent. A Koordindlo szerl'e l.:orben jo_qosulr ingyenesen adatot
l.^ir:ni rz ii:,.rikes i;.iiosa:t.ri l ?0. \\ (1) bekezdes szerinti adatszolgdltatdsbol tri6nvzir
r rr g:ttlan ol' .'s s ztiks'js::; adataik rL: eg;lI lap i tasir erdek6 ben.

,\ t'entiek .riapjdn rogzitett ingatlanok adatait a Koordindlti szery inegkiiidi a

kozszoleiiltarinak, es felhir,ja a kozszolg6ltatot, ho-sy a megkiildott ingarlanokon vdgzett
szolgaltansdiiak n-regfeleioen korri-eiilja a 20. S tl) bekezd6s szerinti adatszolgiiltatdsr
legk6sobb az ertesit6s k6zhezv6telet koveto 8 napon be[il.
A korrekci6t kovetoen - a kozszolgiltat6 elt6rcj adatszoleiltatdsa hiS.nydban - a Koordin6l6
szerv a kozs zolgd ltatisi dij at az in_satlantu laj do no sn ak szemlazza ki.

11.4 A Koordiniilo szerv a kiszaiml6zott 6s az ingatlanhaszn6l6 iiltal hatiiridrin belLil ki nem
tlzetett kozszolgdltatrisi dij behajtdsa erdek6ben intdzkedik.

I1.5 A Kozszolsdltato reszirc a kozszolg6ltatiisi szerzod6sben roszitett feladatok elldtls6ert
a Koordinalo szerv a hLrlladrikeazCilkodasi kozszolgiltat6si dij me96llapit6s6ert t'elelos
miniszter dltal meghatirozott szolg6ltatdsi diiat tlzet.

I1.6 A kozszols6ltato az Onkorm6nyzat, mint elliitrisert felelSs riltal kiadott
teliesftdsigazolissal igazolja. hogy a kozszolgiiltat6 teljesit6sevel kapcsolatban kifogdsa nem
meriilt f-el. A teljesitesigazold.snak a kozszo196ltato 6ltal a I(oordin6lo szerr,- r6szdre a

rendszeres adatszoleailtat6s kereteben tort6r-ro megkhlCdse a szolgiiltat6si dij fizetesenek
t-eltetele.

;\z Onl<orminyzat koteles a teljesit6siqazol6st a Kozszolglltato resz6re a teljesitdssel erintett
icioszakot kovetci 5 napon be[it kiadni. Amennyiben az Onkormdnyzat a teljesitdsieazol6s
kiaddsdval alapos indok nelkul kdsedelembe esik, rig,v a kozszolgriltato jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo karat az Onkorminyzat f'ele erv6nl,esiteni.

ll.7 A szoledltatisi dijban a hulladekgrzcidlkodesi kozszolg6ltatis teljes kozvetlen koltse_ee

megt6rit"lsre keriil. igy a haszonanya_q ertikesitesirol a Koordin6lo szerv. gondoskodik [r_ey,

hogy a kozszolg6ltato valarnennyi haszonanyagot koteles a Koordinillo szerv 6ltal krlelolt
szervezetnek dtadni. A haszonanyag-6rtdkesit6sbcil eredo bevetel a Koordindlo szenet illeti
meg.

1
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ll.8 A^z Adetkc-'rm.rend. -{,\ (-t) bekezdese alapjan az Llnkr.rnna:tyztt'.i kiizsz,rlgiiltatiisi

szerzcide:t annak megkot.lset vagy m{idositisdt kov'etoen haladiktalanLrl. de lesk6sribb 8

napon betirl etektronikus [iton ntegktildi a Koordin6lo szerr,' reszdre.

12. A kiizszolg:iltatrisi szerz6d6s hatill'a
Felek jelen szerzcid6st 2023. janu{r 01. napjaval kezdodti hatdllyal, hatitozott idtire, 2023.

jf nius 30. napjaig kotik.

Fetek a szerzod6st koziis megegyezdssel, csak ir6sban rntidosithatj6k.

13. Akiizszolgdltatisiszerztjd6s megsztin6se

A kilzszolsil tatdsi szerzcdes r:regszt'urik

.i,! 3 bt'r, r,.l Dle gn.iizirozoit i Crl tarrarl lej :n6'.' ai.

b t t F-; -tz sz-t.ti g a I ta ri ; o g urr-rri i,.' ll<iil i nre gsaini s i'"e l.

c,r elilla:r:i,rl. iL;r 'r:e'i'-'sitis nrullr nem i,.ezCilootl- nleg,

di ieinrondii,;sal

e,/ a telek koz,rs iriesegyez.si"el.

13.1 Az Onkormfnyzat a kozszrlg6ltatisi szerzrid6st a Polgdri Tonenykonyrben

nreghatirozott f'elmonddsi okokon tulmencien akkor mondhatja t'el, ha a Kozszolgrlltato

- a hulladekgazdalkodrisi kozszolgdltat6s eli6t6sa soran a kornyezet vedelm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rei vonatkoz6 hatos6-si dont6s eltiir6sart sillys5zn

megs6rterte, 6s ennek teny6t a birosig vagy a hat6s6g.logertisen megdllapitotta,

- a szerzcid6sben megiillapitott kotelezettse-qet neki f-elrohato m<idon sulyosan

megs6rtette

- a ftullad6kgazdilkodrisi kozszolg6ltatisi szerzcidest az Onkonndnl'zat felmondja. ha a

I(ozszcrlg6ltar6 nem rendelkezik rninositcsi engedcllyel vagy megtblelos6gi

vJlemennye[.

13.2 A Kozszolg6ltato a Potgriri Torvenykonyvben meghatarozottakon tirlnrencjen a

kozszolgrlltatdsi szerzodest akkor mondhatja fel. ha

- az finkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6sben meghatdrozott kotelezettseget - a

Kozszolgdltat6 t'elszolitisa ellenere - sirlyosan megs6rti, es ezzel a Kozszolgdltat6nak

k6rt okoz. vagy akad6ly-ozza a hulladekgazddlkoddsi kozszolg6ltatd:s teljesit6set; vagy

- a kozszolgfltat6si szerzodes megkot6set kovetcien hatrllyba lSpett jogszabdty a

kozszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit .,gy valtoztatja reg, hogy az a

Kozszolgdltat6nak a hullad6kgazdrilkoddsi kozszolg6ltatAs szerzcidesszeni teljesitese

kor6be tartozo l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mert6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladekgazdilkodrisi szerzod6st a kozszolg6ltato t-elmondja, a teleptil6si

onkorminyzat haladektalanul gondoskodik az [j kozszolg6ltat6 kivilasztris6r6l.

A f'entiek teljesiil6se eset6n a kozszolg6ltat6si szerzcides felmond6si ideje 6 honap.

A telmond6si ido alatt a Kozszolg6ltat6 a hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltatist v6ltozatlanul

elLida.

13.4 Ha a teljesites az 0nkc',rm6nyzatnak t-elr6hato okbol meghiirsul. illewe, ha a szerzodds



neki felr,ihat6an sziiriik nieg. az Onkorrnanyzat az ives kozszol-qlltatasi dij -'09;,-anak
m e g tt I e I i m e-lhiir s u I zis i ko tb er t-r ze t 6 s 6 re k ij t e 1 s's.

l.l. Elj[ris a szerz6d6s megsztin6se eset6n

A kozszolgdltatiisi szerzcid6s rlegszi.in6sr'vag1l mcgszirntetdse cseten a Kozszolgriltato az irj
kozszol-e6ltato f.ivilasa6s6is, de legt-eljebb 6 h6napig a kozszo196ltatdst'u'6ltozatlanul ell6da.
A hulladekgazdilkodisi kozszol-s6ltat6si szerzcides messziindse eseten a kozszolsdltariis
elliitrisfval kapcsolatos, folyamatban l6vcj tigyek iratait 6s nyilv6ntat6sait a Kozszolgiiltat6 a

teiepiiiesi onkorminl'zatnak a kozszol-edltatrisi szerzodis meeszi.in6se napj6n :itadja.

I 5. J ogvit{k intdz6se
F-elek mc-gall:r::odnak, hogy'az esetle-qes jogvitdkat c-lsrjsorban az cgymiis kozotti t6rgyal6sck
jLr r.'li': l_gt ctlie zt:ek re,., il.. zni.

iir:erl:t'"r.r--L'lr ;r,i.-,':','iij: a Feiek t;irSyal6s irqan,';0 ntpL\tt bel,:l nem ttrd-iek Lcn<ler:ni, a biro.;iSi
eiji:r,i., le!...i1,'litisdra l, P.icsi iarfsbirosag, :llet';e irtikhatutol t=ri_ugtieu a Pdcsi Torvenysz6k
ii I c t6kess"l_sc i (o tik k ;.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos bi:rmely igenyt va-uy nyilatkozatot. kovetel6st irrlsba kell
tbglalni.
A szerzod6s teljesitds6vel kapcsolatos rigyint6z6sre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat reszercil:

nev: Schmidt Ferenc polg6rmester
telefon: 06-721461 - I 30

e-mail : po lgarmester@gyod.hu

a Kiizszolg'iltatd 16sz6rol:

n6v: Bir6 P6ter tigyvezetci

teletbn: 721 805-420
e-mail : delkom(ri delkom. hu

A kapcsolattart6k adatait (nevet. cimet. e-mail cimet. telefonszdm:it stb.) a Felek kizdr6lag a

szr'rzddes teljesites6vel osszetiig-eti kapcsolattands celjribol. illctve az ahhoz kapcsolodo
egyeb jogos 6rdekek ervenyesit6se 6rdekeben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a

kapcsol6d6 jogszabdlyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint jamak el.

17. illecsek-DrivaHulladekgazd:llkod{siProgram
A Kozszolgdltato koteles igenybe venni a Mecsek-Driiva Hulladdkgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megvalosulo letesitmin.r"eket ds eszkozoket a kozszolgdltatds teljesit6se kapcsdn.
Felek kotelezetts6get r,6llalnak. ho-ey al6vetik rnagukat a Tdrsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzcidds brirmelyik rendelkez6se. vagy annak valamelyik r6sze

erveny'telen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hatosag, vagy birtis6g
annak erv6nytelenseg6t rlllapida meg, rigy a szerzod6s tobbi r6sze erv6nyes ds



kikinyszerithetii, kir,'6r,e ila irndlkiil b6nnelyik Fii a szerziidi-i', nern kirtiitte ','olna meg.A

iel:n szerzridisben nenr szalralyozott kdrdesekben elsosorban a huliadekrol szcllo lt)i2.6vi
CLL\XV, tlin'6ny (Ht.). a k6zbeszerzesekrol szolo 10i5. evi C)rLIII. ton'6ny'(Kbt.). a

Nlagyarorszag onkormirnyzatair6l szolo 201l. 6vi CI XXXIX. toneny (Ntotv). r.alatnint a

Polgdri Tor:venykonyvrcil szolo 2013. 6r'i V. torv'6ny (Ptk.) renclelkez6sei. illene a ronatkozo

lgazeti j ogszabrilyok ir6nyadoak.

Jelen szerzcid6st a Felek annak elolvas6sa es 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

rneregyez(lt, j 6vahagy6tag irj6k al6.

D6l-Korn Nonprofit Kft.
7632 Ptlcs, Sikt6si 0t 52.

C6gjegyz6kszam: 02-09-064556
- Ad6rz6rTr: 11641697 Z"e2l(l
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