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HULLADEKGAZDAT,TONASI ToZSZOLGALTATAS I SZERZ6OBS

amely l6trejott egyreszrol : Ma gyarsarkis Kiizs6g Onkorm 6ny zata
szdkhely: 77 61 Magyarsarl6s, Petofi u. 7 4.

PIR sz5m: 334136
ad6sz6m: I 5334730-l -02
k6pvi seli : Dukai Zoltin pol g6rmester

mint dnkorm iny zat (a tov6bbiakban : On ko rm {nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunflis Szolg6ltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gti Tfrsasig
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.

c6gj egyzdk szima: 02-09 -064 5 5 6

ad6szitma: 1 I 54 I 587 -2-02

KUJ sz6ma:100279306
KTJ szdma: 100468989 /P6cs-K6kdny Region6lis
Hulladekke zelo Kozp ontl ;
KSH sz6ma: I 1541587-381 l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint Kcjzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltatt6

Felek - kdzcitt az alulirott helyen 6s napon az alabbi

m6sreszrol:

- tovdbbiakban egyiittesen:
feltetelek mellett:

Szerzldb Felek a teleptildsi hullad6k gyrijtds6re, sz6llit6s6ra 6s kezel6s6re vonatkoz6
kdzszolgiiltat6s folyamatossiig6nak biaositiisa erdekdben a teleptil6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s k<itelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6sina az al6bbi szerzod6st kcitik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszirg helyi <inkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13. g (1)
bekezd6se szerint a helyi k<iztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok krir6ben
ell6tand6 helyi tinkormitnyzati feladatok koze tartozik ktil<inrisen a kcirnyezet-egdszsdgiigy
(k<iaisztas6g, telepiil6si komyezet tisztas6g6nak biaositdsa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se
szerint a teleptl6si <inkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltat6s ell6t6s6t a

kozszolgdltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltatdsi szerz6d6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorminyzat
alapj6n jritt letre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Magyarsarl6s Kcizs6g kozigazgatdsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokniil, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznitlo) keletkezo telepiil6si szilfird hulladdk kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltatdssal
kapcsolatban a hatiilyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormrinyzat 6s a

Ktizszolgfltat6 k<izotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kcitelezetts6geit szab\lyozza.
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2.1. Az Onkormr[nyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az alihb meghatirozott feladatok
elvdgz6s6vel:

Magyarsarl6s Kdzseg kdzigazgatisi teriilet6n a teleptil6si hullad6k begytijtdsdvel ds

elhelyez6s c6lj6b6l trirt6n6 rendszeres elszrillit6s6val a szerzod6sben rogzitett id6tartamban,
valamint kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Drriva Hulladekgazd6lkod6si Program
eszk<jz-6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel -kozszolgitltat6si szerzodds keret6ben:

vegyes hulladdk gyrijtdse, szitllitina 6s kezel6se hetente I alkalommal;
lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal;
zcildhullad6k gyrijt6s 6vente 2 alkalommal;
elktikinitett lszelektivl hullad6kgytijt6s kdthetente 1 alkalommal, hiuhoz meno
rendszerben.

2.2. A Kdzszolgfiltatil a 2.1 . pontban meghatilrozott feladatok elv6gz6s 6t 2023. janurir 1-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgiitatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkormSnyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
Magyarsarl6s Kozs6g kdzigazgat6si tertilet6n a teleptil6si hulladek gyrijt6s6re ds kezeldsdre
ir6nyul6 ko zszolgilltat6so k ell6t6s6ra.

A k<izszolgirltatds megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6sdre 6s kezeles6re ir6nyul6
ktizszolg6ltat6i feladatok elldtrlsa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6
ahdztarthsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A k<izszolg6ltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Magyarsarl6s Kozseg kozigazgat6si
teriilet6n.
A ktizszolgiitatis krirdbe tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcikdnyi Regiondlis
Hullad6kkezelS Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kcirnyezetvddelmi, mrikcid6si

enged6llyel rendelkezo hullad6kkezel5 l6tesitmdnyben.

3. Az 6nkormr[nyzat ktitelezetts6gvf llalisa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltat6s ell6t6sdra a Kiizszolgriltatrinak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkormfnyzat kdtelezetts6get v6llal :

a kozszolg6ltat5s hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a K<jzszolghltato szitmitra
s ziiks 6 g e s inform 6c i 6 k 6 s adatok szol gdltatisir a,

a kozszolg6ltat6s kcir6be nem tartoz6 hulladdkgazd6lkod6si tevdkenysdgek
kdzszolg6ltatSssal tdrtdno osszehangol6s6nak elosegit6s6re,

a kozszolg6ltat6snak a telepiil6sen vegzett m6s kozszolgdltat6sokkal val6
dsszehangol6s6nak el6se git6s6re,

a Kci z s zo I g iitat1 ki z616 I a go s ko zszol girltat6s i j o g 6nak b i ao s it6s 6ra
a telepiil6s k<izszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k6telezett ingatlanhaszniioi
vonatkoz6s6ban n6v- 6s cimj e gy zek fitadisitra, adategye zetdsr e,

kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgril6 adatok iltadtsira,
az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny
vagy mentess6g miatt felmertilo kdlts6gek megtdrit6sdre a Koordin616 szerv szirmira,
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a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6sere, szilllitdsSra. kezel6s6re

szolgdl6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatdrozilsitra. Ennek keret6ben kijel<ili - a

Kozszolgiitat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolg6ltat6 6tvegye koztertleten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott gepjinmtivel nem tud behajtani,
a hulladdkszdllit6 j6rmri szitmitra megfelelo ritviszonyok biztositilsiira, (ktildnris
tekintettel a t6li h6- ds sikosstig-mentesit6sre, valamint a k<izrit tirszelv6ny6be bel6g6
fa6gak levdgiis6ra),
akozszolgdltat6si szerzodeskozzetdtelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elktilonitett hullad6kgytijtdsi rendszer helyi felteteleinek
megszervezes&ol.

4. A Kdzszolgiltatf kii telezetts 6 gei :

4.r.
a) A kcizszolgriltat6 gondoskodik:

A h6ztart6sban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellititsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k

r6szdre azdves hulladdkgazdSlkod6si kozszolgilltat6si dij 50yo-6t kell meg6llapitani.)

ii. Lomtalanitiis 6vente 2 alkalommal
iii. Z<rldhullad6k gytijt6s dvente 2 alkalommal
iv. Elktilcinitett lszelektiv/ hulladdkgyrijtes kdthetente I alkalommal, hlzhoz meno
rendszerben

t<irt6no <isszegyiij t6s6rol, elsz6llit6srlr6l ds kezel6s6rol.
A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hdztartisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes

hullad6k <isszegytij t6s6ro l, elszrillit6s6r6l 6s kezel6s6rol.
Az iitala rizemeltetett hullad6kgytijt6 ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
6tv6tel6r6 l, ri s sze gytij t6sdro l, elszilllithshr6l 6 s kezeld s6rol.

b) Adminis ztrativ feladatok :

konyvelds, sziimvitel, b6rszrlmfejtds
adminisztrdci6, nyilv6ntart6s, adatb6zis-kezel6s
jogi iigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormfnyzattal egyiittmrikodve az iigyfelek szirmdra kcinnyen hozziferheto
iigyfdlszolg6lat 6s ti$ekoztatitsi rendszer mrik<idtet6se (Kozponti iigyfdlszolg6lat cime:7632
Pecs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t$6ko4atis.

4.2. A Kiizszolgdltatri kdtelezetts6get v6llal tovilbb6:
a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes kdni ell6t6sfura,

b) akozszolgitltat6s meghatitrozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisSg szerinti teljesit6s6re,
c) a k6myezetv6delmi hat6s6g iital meghat6rozott min6sit6si osztilly szerinti

kovetelm6nyek biztositds6ra 6s a minosit6si engeddly hullad6kgazdrilkod6si
kozszolg6ltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltatiis teljesitdsdhez sziiks6ges meruryis6gti 6s minos6gti j6rmti, gdp, eszkoz,
berendezds biaosit6s6ra, a szi.iks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsdra,
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e) a kozszolg6ltatds folyamatos, biztons6gos ds bovitheto teljesitdsdhez sztiksdges
fej lesztdsek 6s karbantart6sok elv6gz6sdre,

0 a ktizszolgdltatis k<ir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtiktidtet6sdre ds a krizszolgriltat6s teljesit6s6vel osszefiiggo

adatszol griltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatrisi rendszer l6trehoz6sdhoz 6s folyamatos
mrikddtet6 s6hez s ziiks6 ge s feltdtelek bizt o sit 6sdr a,

i) az igyfelek szdmdra kdnnyen hozzirferheto iigyfelszolgillat 6s tdj6koztat6si rendszer
mrikodtet6s6re,

j) a fogyaszt6i kifogrisok 6s eszrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitilsira,
k) a tev6kenysdg ell6trisdhoz sztiksdges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelci fedezetet

nytjt a felelossdgi ktirben bekcivetkezett 0nkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biaosfda, hogy a vegyes hullad6k gyrijtdsdhez azingatlanhasznil6legal6bb 2 ktlcinbozo
rirmdrtdkti gytij t6ed6ny kdztil v6laszthas son,

m) tdbblethullad6k elhelyez6sdt szolgil6, a Kcizszolgriltat6 6ltal biaositott zsitk
forgalmazilsdra,

n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny 6llom6nydnak
haszndlatdra.

A Kcizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szirma: PE/KTFO 100202-112022.,

PE/KTFO I 00202-8 t2021.
A Ko zszo I griltat6 me gfel e l<i sd gi v6lem6ny6nek szdma: KP I 26937 -2 I 2020.
A K<izszolg6ltat6 minositdsi engedelydnek szitma: PEiKTFO/00889-15/2022.,,
PEiKTFO I 037 0 4-5 t2022.
Min6sit6si osztrily: C/I.

5. Mentestil a Kiizszolgiltat6 a 4.1 pontban meghat6rozott kdtelezetts6g6t6l vis maior eset6n,

tov6bbil, ha az dnkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelitds6hez olyan
titviszonyokat lh6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan akozitl, amely a

KdzszolgiltatS g6pj6rmtiveinek balesetmentes kozlekedes6t biztosida. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkrizelebbi sz6llit6si napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6 gti teleptil6si hulladdk elsz6llit6silra is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
az tinkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyezdse eset6n,

ha a tiirol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k krirdbe nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, ko-, dpitdsi tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyrilekony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, sulyt tirgy, amely veszelyezteti a

hulladdkszdllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gytijtoberendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyerteti a kdrnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt tirol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgiltat6t6l
v6s6rolt j elzett zs6kban keriil kihel y ezdsr e,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdriilt ed6ny)
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ha a t6rol6ed6ny kriri.il szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akaditlyoz6 m6don

tdbblethulladek kertilt kihelyez6sre

amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tdrol6ed6nyek matricilitnak
hi6nya, illetve sdri.ilese eset6n.

7. Az alviilalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vEgezheto tev6kenys6gek
1.1. Kiizszolgiltatri jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgfltat6 az

alv6l I alkoz6 i gdnybev6te l6t kote les az 6 n ko rm iny zat szitmir a b ej elenteni.

7.2. A Felek rdgzitrk, hogy az alviillalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltatd fgy felel,

mintha maga jitrt volna el.

8. A Kiizszolghltatis teljesit6sdvel risszeftiggo adatszolgdltatds biztosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolg:iltatf az 1./ pontban meghatitrozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6an elktilonitett
nyilv6ntartdsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si tertiletrSl elszrillitott

ds 6rtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. Akozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kritelezettek a k6zszolg6ltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos

minosdgi 6szrevdteleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiitat6 sz6khely6re (7632 Pecs,

Sikl6si itt 52.) vagy a7602Pecs,Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgiltat6 k<iteles

ir6sban 15 napon beli.il megv6laszolni. Haladdktalanul int6zked6sre k<iteles a Kiizszolgiitat6
kornyezetszenrryezls eset6ben, ha az a kozszolgdltat6si tev6kenys6g6vel okozati

dsszefligg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezeldsi kozszolgiltat6s rendjdrol szol6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a

Kiizszolgiltatri 30 napon beliil kciteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-

az Onkorm ilnyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolgriltatris dija
10.1 A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmti-

szabiiyozilsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapjrin a Koordin6l6 szerv beszedi akozszolg6ltat6si dijat 6s

kifizeti a krizszolgdltat6knak a hullad6kgazdiikodirsi krizszolg6ltat6si 6s szolg6ltat6si dij
meg6llapit6s66rt felel6s miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfeleloen meghat6rozott

szolg6ltat6si dijat.
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordinil6 szerv)

hoz l6tre.

A helyi kozszolgiitatl, a teleptil6si onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkdrenek gyakorlitstthoz sziiks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6teldvel rendeletben iilapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolg6ltat6nak fizetendo szolgiitatitsi dijat.

10.2 A kdzszolgdltat6 eltal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valamint a 6412008. (lIL28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en t<jrt6nt.
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ln tiritesi di
Ed6nymdret Egyszeri nett6 i.irft6si dii G0

60 liter* 1)_
80 liter 97r
I l0-120 liter 133,-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedul ds 6letvitelszerrien haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhasm6l6 r6sz6re, a telepiil6si dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolds alapj6n.

A szerinti CS SZOCI di 1

Eddnym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij (Ft)
110 ter 153,-
120 ter 166.-
240 ter 333,-
I 100 liter 1526,-

Tribblethullad6k gytijt6sdre szolgdl6 zsirk ira 3 6 1,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
tdrv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j 6rnak el.

11. Ailami hullad6kgazdilkodisi ktizfeladat-ellitis
11.1 Az Sllami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6tris5ra l6trehozott szervezet
kijeltil6sdr6l, feladatkcir6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezettsdgek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapjan a Korm6ny a Ht. 321A. $ (l) bekezddsben
meghatirozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazddlkoddsi
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtkcinien Mrik0d6 R6szv6nyt6rsas6got jelctlte ki.

ll,2 A Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltatrlsi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A k<izszolgl,ltato hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgriltatdsa eset6n a Koordinril6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
erintett ingatlanhaszniiS tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszitmllzott
kozszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szttmlitt. Azezzel iisszefiiggdsben keletkezo dijkonekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kdtelezetts69 aKozszolgdltat6t terheli. Az igy keletkezo krizszolg6ltatrisi
dijki.ilonbozet pozitiv m6rleg6t a Koordinril6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes
szolgiitatitsi dijba besz6mitja. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezmdny6rt a Krizszolg6,ltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg5llapitja azorL ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs krizszolgilltatiisi dijfizetds
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meghat6rozva az adatszolgirltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefliggdsben teljesites tcirtdnt. A Koordinill6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok es sztiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rcigzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megktildi a

kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a krizszolg6ltat6t, hogy a megkiildOtt ingatlanokon vdgzett
szolgdltatits6nak megfelel6en konig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az 6rtesit6s kezhezv€tel6t kciveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kcivetoen - a k<jzszolgiitat6 elt6r6 adatszolgdltatilsa hirlny6ban - a Koordin6l6
s zerv a kri zs zo I g iil tat6s i d ij at az ingatlantul aj do no sn ak szitmldzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszimlirzott ds az ingatlanhaszntio 6ltal hat6ridon beliil ki nem
frzetett kd zszo I giiltat6si dij behaj t6sa 6rdekeben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolgiitat6 reszere akozszolgitltat6si szerzod6sben rrigzitett feladatok ellfutdsircrt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdiikoditsi krizszolgeltat6si dij megrlllapitirsircrt felel6s
m i ni s zte r ril tal me g hat 6r o zott szol gilltatits i d ij at fi zet.

11.6 A kdzszolg6ltat6 az Onkormiinyzat, mint elLlt6s6rt felel6s iital kiadott
teliesltdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgiltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazolisnak a kdzszolgiitat6 iital a Koordin6l6 szew rdszere a
rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tiirt6no megktild6se a szolgiitatdsi dij fizetdsdnek
felt6tele.

Az Onkormdnyzat kdteles a teljesit6sigazolitst aKdzszolgdltat6 reszere a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kciveto 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az Onkormrinyzat a teljesit6sigazolils
kiad6s6val alapos indok ndlktil k6sedelembe esik, :figy a kdzszolgiiltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez6 kdrit az Onkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgitltatiis teljes krizvetlen kolts6ge
megt6rit6sre keri.il, igy a haszonanyag drt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kozszolgiitat6 valamennyi haszonanyagot kriteles a Koordindl6 szerv 6ltal kijelilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drt6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezdese alapj6n az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si
szerzodf,st annak megktit6s6t vagy m6dosit6s6t kcivetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8

napon beliil elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgriltatdsi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzod6st 2023. janurir 01. napj6val kezd5do hat6llyal, hatirozott idore, 2023.
jfinius 30. napj6ig kotik.

Felek a szerzodlst k6zds megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgriltatfsiszerz6d6smegsz{in6se
A kozszolgdltat6si szerzodds megszrinik
a) a b ewre me ghatir o zott i d6tartam I ej tlrt6v al,
b) a Kozszol g6ltat6 j o gut6d ndlktl i me g sztin6 s6vel,
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c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6dcitt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek k<izris megegyez6s6vel.

13.1 Az Onkormanyzat a kcizszolg6ltat6si szerz6d6st a Polgari T<irv6nykonyvben
meghatirozott felmonddsi okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Krizszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ellStrisa sordn a ktirnyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dont6s el6ir6sait srilyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g yagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,
a szerzod6sben meg6llapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hato m6don srilyosan

megs6rtette.

a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgirltat6si szerzoddst az Onkormtnyzat felmondja, ha a

K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi

v6lemdnnyel.

13.2 A Kcizszolg6ltat6 a Polg6ri Trirv6nyk<inyvben meghat6rozottakon trilrnen6en a

kozszolg6ltatisi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha
az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerz6d6sben meghatirozotl kdtelezettseget - a

Krizszolgiiltat6 felsz6litdsa ellen6re - srilyosan megsdrti, es ezzel a Krizszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akadillyozza a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s teljesites6t; vagy

a kdzszolg6ltat6si szerzodes megkot6s6t kcivetoen hat6lyba l6pett jogszabdly a

kdzszolg6ltat6si szeruodds tartalmi elemeit rigy viitozta\a ffieg, hogy az a

Kozszolg6ltat6nak a hullad6kgazdillkodSsi kdzszolg6ltat6s szerzoddsszerti teljesit6se

kdr6be tartozo l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szeruodest a kozszolgiitat6 felmondja, a telepi.ildsi

dnkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodikaznj kdzszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolgitltat6si szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si ido alatt a K<izszolgilltat6 a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6st vdltozatlanul

ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod6s

neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az dves krizszolgdltat6si dij S}Yo-inak

megfelelo meghirisul6si k<itb6r fizet6s6re koteles.

14. Eljrirds a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A krizszolgiltatdsi szerzod6s megszrin6se vagy megsztintet6se esetdn a Kozszolgitltat6 az ij
kozszolg6ltat6 kiv6lasillsiig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgirltat6st v6ltozatlanul ell6tja.

A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgfltat6si szerzod6s megsztin6se esetdn a kdzszolg6ltat6s

ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kozszolg6ltat6 a

telepi.il6si onkorm6nyzatnakakozszolgirltat6si szerzSdds megsztinese napjan ifiadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis
sordn igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k
elj6r6s lefolytatris6ra a Pdcsi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a

illet6kessdg6t kdtik ki.

kozotti t6rgyal6sok

rendezni, a bir6s6gi
P6csi Torv6nyszek

[d.
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16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzbdes teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint ezdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az dnkorm funyzat rdszdrol:
n6v: Dukai Zoltirn polgarmester
telefon: 06-72137 0-946
e -mai I : msonkorm any zat@gmai l. com

a Ktizszo I g 5ltat6 r 6szer ol:
ndv: Bir6 Peter iigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerz6d6s teljesit6s6vel 6sszeftigg6 kapcsolattartils c6lj6b6l, illetve az althoz kapcsol6d6
egy6b jogos drdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel.6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszabrilyok 6s adatv6delmi szabl,lyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Drr{va Hullad6kgazdrllkodrisi Program
A Kdzszolg6ltat6 kciteles igdnybe venni a Mecsek-Drdva Hulladdkgazdiilkod6si projekt
keretdben megval6sul6 l6tesftm6nyeket 6s eszkdzriket a k6zszolgiitatds teljesit6se kapcs6n.
Felek k<itelezetts6get vrillalnak, hogy al6vetik magukat a Tdrsukisi Tan6cs hatdrozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzildes b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
6rvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6silg vagy bir6srlg
annak 6rv6nytelens6gdt allapitja ffi€g, rigy a szerzodds tdbbi rdsze 6rv6nyes 6s
kikdnyszerithet6, kiv6ve, ha andlkiil brirmelyik Fdl a szerz6d6st nem k6t6tte volna meg. A
jelen szerzoddsben nem szabiilyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. trirv6ny (Ht.), a kozbeszerzdsekrol sz6lo 2015. 6vi CXLIIL t6rv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g dnkorminyzatairol szolo 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a
Polgdri Tdrvdnykdnyvr5l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab6lyok ir6nyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvas6sa ds 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj 6k al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

1 Ad6szdm: 115415A7-2-t2
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KIVONAT

Magyarsarl6s Krizs6g Onkorm6nyzata k6pviseki-te shtlete 2022. november
l4-6n tartott iil6s6nek jegyzrlk<inyv6b6l.

Szim: 44.12022. (XI.l4.) sz. hatirozat
T6rgy: Hullad6kgazdilkoddsi kiizszolg6ltatisi szerz6d6s

HATAROZAT

Magyarsarl6s Kozs6g Onkormrlnyzata k6pvisel<i-testtilete 5 igen
szav azattal (egyhangulag) az tj hu llad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltatrisi
szerz6d6s elfogad6s6r6l hatiroz 2023. januilr 01. napj6val kezd6dri
hat6llyal, 2023. jrinius 30.-ig tart6 hat6rozott idrire.
A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a szerz6d6s
megkcit6s6re a D6l-Kom Nonprofit Kft-vel.

Felekis: polg6rmester
Hatdrid6: 6rtelem szerint

Kapjrik:
l./ lrattlr
2.lP5nzigy
3.i D6l-Korn Nonprofit Kft.

K.m.f.

Dukai ZoltSn s.k.
polg6rmester

A kivonat hiteles: 2022. november 29.

dr. Jrivorcsik B6la s.k.
jegyzi5
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