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HULLADEKGAZDATXONASI TOZSZOLGALTATASI SZERZoOB S

amely l6trejcitt egyr6szrol: Nagykozfr Kiizs6g Onkormr{nyzata
szdkhely: 77 4l Nagykozilr, Kossuth u. 32.
PIR sz6m: 332842
ado szdm: I 5 3 328 48 -2 -02
k6pviseli: Selmeczi Gydrgy polg6rmester
mint dnkorm iny zat (a tov6bbiakban : O n ko rm 6ny zat)

m6sr6szrol: D6l-Kom D6l-Dun{ntrili Kommundlis Szolg6ltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasfg
szdkhelye: 7 632 Pecs, Sikl6si itt 52.
cd g e gy zdkszilma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

adoszitma: I 1 5 4 | 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Krik6ny Region6lis
Hul lad6kke zelo Kozpontl ;

KSH sz6ma: I 1 541587-381 l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint Kcizszolg:iltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - krizott az alulirott helyen 6s napon az alflbbr
felt6telek mellett:

Szerzodo Felek a telepiildsi hullad6k gyujt6s6re, sz6llitrisiira 6s kezel6s6re vonatkoz6
kcizszolg6ltatSs folyamatoss6giinak biztosit6sa 6rdekdben a teleptildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok es kotelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi rinkorm6nyzati rendelet
vdgrehajt6sira az al6bbi szerz6d6st kritik meg:

l. Aszerzdd6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi cinkorminyzatair6l sz6l6 2011 6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. g (1)
bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kozfeladatok krjr6ben
ellrltand6 helyi cinkorminyzati feladatok kozd tartozik ktildn<isen a kdrnyezet-egdszsdgiigy
(koztisztas6g, teleptil6si krimyezet tisztasiig6nak biztosit6sa, rovar- ds r6gcs6l6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezddse
szerint a teleptildsi cinkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s ell6t6s6t a
kdzszolg6ltat6val kdtdtt hulladdkgazdrilkod6si kozszolgiltatdsi szerz5d6s ritj6n biaositja.

alapj6njott l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s celja, hogy Nagykoziir Kdzs6g kozigazgatisi tertilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kntil (a tovdbbiakban egytitt:
ingatlanhaszniio) keletkezo teleptil6si szil6rd hulladdk kezeldsere fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal
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kapcsolatban a hatiilyos jogszabSlyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat ds a

Kiizszolgdltatri k<jz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kOtelezettsdgeit szabiiyozza.

,,

2.1, Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgfltat6t az alabb meghat6rozott feladatok
elvdgz6s6vel:

Nagykoz6r K<1zs6g kdzigazgat6si teri.ileten a telepi.il6si hullad6k begytijtdsdvel ds elhelyezds

c6lj6b6l tcjrt6no rendszeres elszdllit6s6val a szerzoddsben rogzitett idotartamban. valamint
kezel6s6vel 6s drtalmatlanitirsilal - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkoz-

6s ldtesitm6ny6llomanySnak igdnybev6tel6vel - k6zszolg6ltat6si szerzod6s keretdben:

vegyes hullad6k gytijt6se, szilllitdsa6s kezel6se hetente I alkalommal;
lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal;
zoldhullad6k gytijt6s 2 hetente 1 alkalommal,hdzhoz meno rendszerben;

elktildnitett lszelektivl hulladekgytijtds k6thetente I alkalomrnal, hdzhoz meno

rendszerben.

2.2. A Kiizszolgiltatri a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzes1,t2023.janu6r l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjan a Ktizszolgiltatfl, a Ht.-ben, illetve az rde vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az <inkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kizrirolagosan jogosult

Nagykoz6r Kdzs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepi.il6si hulladdk gyrijt6s6re ds kezeldsere

ir6nyul6 kdzszolg6ltatdsok ell6t6s6ra.

A krizszolg6ltat6s megnevezdse: telepiil6si hullad6k gytijt6sere 6s kezelds6re ir6nyul6
krizszolgSltat6i feladatok el16t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemely ingatlanhaszndl6

ahdnartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszdtkepezo vegyes hullad6kara is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A kdzszolgdltat6s teljesit6s6nek teri.ileti kiterjeddse: Nagykozar Kozs69 kozigazgatdsi

teriilet6n.
A k<izszolg6ltat6s k6r6be tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Kok6nyi Region6lis

HulladdkkezelS K<izpontban vagy 6trak66llomiison, illetve m6s, komyezetv6delmi, mtikod6si

enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorm{nyzat kiitelezetts6gvf llal6sa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgdltattinak
kizar6lagos j ogot biztosit.

3.2, Az Onkorm{nyzat kdtelezetts6get v6llal:
a kcizszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos ellfititsdhoz a Kcizszolgdltato szimdra

sztiksd ge s inform6ci6k 6 s adatok szo I g6ltatSsara,

a kozszolg6ltat6s k<ir6be nem tartozo hulladdkgazd6lkod6si tev6kenysegek

k<izszolgiiltat6ssal tdrt6no risszehangol6s6nak elosegit6s6re,

a kdzszolg5ltat6snak a telepi.il6sen vegzett m6s kcizszolg6ltatrisokkal val6

iisszehangol6s6nak elSsegit6s6re,

a Kdzszo I g6ltat6 kiz6ro lago s kozszolgiitat5si j o g6nak biao sit6s 6ra
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a telepiil6s kozszolgSltatris ig6nybev6tel6re k<itelezett ingatlanhasznilloi
vonatko z6s 6b an n6 v - d s c imj e gy zdk Stadis 6r a, adate gy ezet6 sre,

kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjriul szolgrll6 adatok Staddsdra,

az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny
vagy mentess6g miatt felmeriil6 kdlts6gek megt6ritds6re a Koordin6l6 szerv szdmara,

a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladek gyr.ijt6s6re, szillliti.silra. kezel6s6re

szolgdl6 helyek es l6tesitm6nyek meghatftrozdsfua. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kozszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kdzszolgirltat6 dtvegye kdaer[leten a hullad6kot azon ingatlanhasznSl6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kozszolgilltat6 6ltal alkalmazott gepjitrmrivel nem tud behajtani,
a hullad6ksziilito j6rmti szimitra megfelelo ritviszonyok biztosit6sara, (ktl6nos
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit tirszelv6ny6be bel6go
fa6gak lev6giis6ra),

akozszolgitltatrisi szerz6ddskiizzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elki.ilcinitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervezeserol.

4. A Kdzszolgriltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:
A htt*artisban ke I etkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udtil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellfutfusi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhasznril6k

rdszire az 6ves hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltat6si dij 50%-6t kell meg5llapitani.)

ii. Lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
i i i Zd ldhul lad6k gyrij t6 s k6thetente I alkal om mal, hdzhoz meno rendszerben

iv Elkiilcinitett /szelektiv/ hullad6kgyrijtds k6thetente I alkalommal, hivhoz meno

rendszerben tcirt6n6 <isszegytijt6s6rol, elszSllit6sar6l 6s kezel6s6r6l.

A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hifiartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes

hullad6k risszegytij t6s6rol, elsz6llit6srir6l 6s kezel6 s6r6l.

Az illtala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladdk
6tvdtel6rol, dsszegyujt6s6r5l, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6r5l.

b) Adminis ilrativ feladatok :

kdnyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejtes

admini sztriici6, nyilvSntart6s, adatb6zis-kezel6s
jogi iigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmrikddve az tigyfelek sz6m6ra kdnnyen hozziferheto
iigyfdlszolgrilat 6s tajdkoztatilsi rendszer mrikcidtet6se (Kdzponti tigyfelszolgSlat cime:7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgirltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi ti$6konatis.

4.2. A Kiizszolgfltat6 kotelezettsdget vrlllal tov6bb6:

a) akozszolgirltat6s folyamatos 6s teljes k6ru ellAt6s6ra,
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b) akozszolgiltat5s meghatirozotl rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a k<)rnyezetv6delmi hat6s6g altal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

k<ivetelmdnyek biaosft6sara 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazdrilkod6si
kozszolgdltatilsi szerzod6s hat6lyossiigilnak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kcizszolg6ltatris teljesitds6hez sziiks6ges mennyisdgti 6s minos6gri jilrmri, gep, eszkoz,
berendez6s biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tszfmir ds k6pzetts6gri szakember alkalmazdsira,

e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos ds bovitheto teljesit6s6hez sziiks6ges
fej leszt6sek es karbantart6sok elv6gz6sdre,

0 a k6zszolg6ltat6s k<ir6be tartozo hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikddtet6s6re 6s a kcizszolgiltatis teljesit6s6vel osszefliggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtikddtetd sdhez szi.iks6 ges felt6telek bizto sit 6sir a,

i) az i.igyfelek sz6m6ra k<innyen hozziferheto iigyf6lszolgfrlat 6s t6i6koztat6si rendszer
mrikiidtetds6re,

a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevetelek elint6zesi rendj6nek megfllapitdsira,
a tevdkenysdg ell6t6s6hoz sztiksdges bizosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyrijt a felelossdgi korben bekcivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges krlrok
enyhit6sdre,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6sdhez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiilonbdzo
rirm6rt6kti gyrij tSed6ny k6 ziil v 6laszthas son,

m) tcibblethullad6k elhelyezds6t szolgil6, a Kcizszolgdltat6 altal biaositott zstrk
forgalmaz6s6ra,

n) a Mecsek-Drirya Hullad6kgazdSlkod6si Program eszkdz- 6s ldtesitrn6ny 6llomrlny6nak
hasznitlathra.

A Kcizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szdma'. PE/KTFO t00202-1t2022.,
PE/KTFO / 00202-8 t2021.
A Kdzszolg6ltat6 megfelelosdgi v6lem6nyenek szirma
A Kcizszolg6ltat6 min6sit6si enged6lydnek
PE/KTF O I 037 0 4-s t2022.
Mindsft6si osztily: C/I.

i)
k)

KPt26937-2t2020.
szdma; PEiKTFO/00889-15/2022.,,

5. Mentestil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghat6rozott krjtelezetts6gdtol vis maior esetdn,
tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkcizelites6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egydb okb6l jrlrhatatlan akozitl, amely a

Kiizszolgdltatr6 g6pj6rmriveinek balesetmentes kcizlekeddsdt biztositja. Ez esetben a
Kdzszolgd,ltat6 az akadrlly elh6rul6s6t kriveto legkrizelebbi sz6llit6si napon kciteles
szolgiiltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiildsi hullad6k elsz6llit6srira is.

6. AKdzszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6silt:
az <inkormSnyzatrendelet6ben eloirtt6l elt6ro tarol6edeny kihelyez6se eset6n.
ha a trlrol6ed6nyben a teleptildsi (kommunrllis) hulladdk krirdbe nem tartozo anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, dpitdsi t<irmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezb
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anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony yagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srilyri titrgy, amely veszllyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gyrij toberendez6st, i I I etve 6rtalmatlanitiisa sor6n v eszely eileti a k6rnye zetet.)

a hullad6k nem a szabvilnyos, zirt titrol6ed6nyben, illetve nem a K6zszolgiltat6t6l
v6s6rolt j elzett zs6kban keriil kihely ezdsre,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6dSs vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6riilt ed6ny)

ha a t6rol6ed6ny k<iri.il szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akadirlyoz6 m6don

t<ibblethulladek kertilt kihelyezesre

amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a trirol6ed6nyek matric6j6nak

hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alviilalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgrlltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Ktizszolgdltat6 az

alv6l lalko z6 i gdnybev6tel6t kcite les az O n ko rm 6ny zat szamir a bej elenteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiitatil rigy felel,

mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgiltatds teljesit6s6vel risszefiiggo adatszolg6ltat6s biaositrlsa 6rdek6ben a

Kiizszolgiltat6 az l./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elktildnitett

nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si teriiletr6l elsz6llitott

es irtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. Akozszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re kritelezettek a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos

minos6gi 6szrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Ktizszolgiitatfi sz6khely6re (7632 Pecs,

Sikl6si fi 52.) vagy a7602Pecs,Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgiltat6 koteles

iriisban 15 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kdteles a Kiizszolgiltat6
kornyezetszennyezes eset6ben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel okozati

<isszefliggdsben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkormtinyzat helyi

hulladdkkezel6si kdzszolgiltat6s rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkezds6t kifogtisolja, a

Kiizszolgiltat6 30 napon beliil koteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-

az 6n ko rm 6ny zathoz me gkiildeni.

10. Kiizszolgdltatris dija
10.1 A hullad6kgazdiilkodrlsi krizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K0zmti-

szabiiyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

dllapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (ae) e) pontja alapj6n a Koordin6l6 szerv beszedi a ktizszolg6ltat6si dijat ds

kifizeti a kozszolgdltat6knak a hulladdkgazdiikoditsi kdzszolgiltat6si 6s szolg6ltat6si dij

meg6llapit6s66rt felel6s miniszter rendeletdben foglaltaknak megfelel6en meghat6rczott

szolg6ltat6si dijat.
Az 6llam e feladatainak elliit6s6ra koordin6lo szervezetet (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
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A helyi kcizszolg6ltat6, a telepi.il6si 6nkorm6nyzat, valamint a hulladekgazd6lkod6si
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatk<ir6nek gyakorli.sirhoz sziiksdges.
A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett kcizszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben dllapida meg a
KoordinSl6 szerv iiltal akozszolgriltat6nak frzetendo szolgiitatitsi dijat.

10.2 A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kdzszolg6ltatdsi dij meg6llapitdsa a Ht. 46-48.g es
91.$, valamrnt a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tcjrt6nt.

A lanhasznill tiritdsi diiak:
Eddnym6ret Egyszeri nett6 i.irit6si dii Gt)

60 liter* 133.-
80 liter 177.-
110-120 liter 243,-

*a385/2014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedUl 6s dletvitelszerrien haszn6l6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszn616 rfszlre, a telepi.ildsi 0nkorm6nyzat riltal kiadott igazoliis alapjiin.

SZETVC

Eddnymeret Egyszeri nett6 tiritdsi dii Gt)
ll0 ter 292,-
r20 ter 319,-
240 ter 637,-

tlt-91.$ (6) bekezd6s szerinti kol 6s szoci6lis intizm6nyek di at

Ed6nymdret Egyszeri nett6 tirit6si dfi GO
I 10 liter 243,-
120 liter 266,-
240 hter 531,-
1 100 liter 2 434,-

Tobblethulladdk gyrijt6s6re szolgril6 zsirk ira: 3 6 l,- Ft+A fal db.

SzerzodS Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hat6.lyos AFA
trirv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j 6rnak el.

1 l. AUami hullad6kgazdrilkodisi kiizfeladat-ellftrls
11.1 Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si k<izfeladat ellfutisira l6trehozott szervezet
kijelol6sdrril, feladatk<ir6r6l, az adatkezelds m6djdr6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjfun a Korm6ny a Ht. 32/A. $ (1) bekezdesben
meghatitrozott feladatokra Koordinrll6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkodfsi
Koordiniil6 6s Vagyonkezelo Zirtkrinien Mrikddo R6szv6nytdrsas6got jelcilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a krizszolg6ltatdsi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.S (1) bekezddse szerinti adatszolgdltatiis alapj6n allitja ki. A kcizszolgiitat6 hi6nyos vagy
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k6sedelmes adatszolgdltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal

6rintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kiszitmli.zott
kdzszolg6ltatrisi dijrol eilit ki szitmlifi. Az ezzeldsszeftigg6sben keletkezo dijkorrekci6 eset6n

minden helyt6ll6si kdtelezettseg aKozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo k<izszolgriltat6si
dijktilcinbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a k<izszolgriltat6nak fizetend6 esedekes

szolgiitatitsi dijba beszftmitja. A kdzszolg6ltat6 hianyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmdnydrt aKozszolgiitat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgdltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kdzszolg6ltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgirltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
<isszefligg6sben teljesitds t<irt6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hatos6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgitltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sztks6 ges adataik meg6llapitSsa 6rdek6ben.

A fentiek alapjdn rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a

kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgilltat6t, hogy a megktildcitt ingatlanokon vdgzett
szolgiltattrs6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgitltat6st
legk6sobb az 6rtesit6s kezhezveteldt krivet6 8 napon beltil.
A konekci6t kdvet6en - a kozszolgiitat6 elt6ro adatszolg6ltat6sa hi6ny6bm - a Koordindl6
s zerv a ko zszolgdlt at6s i d ij at az ingatlantul aj do no sn ak szdmlLzza ki.

11.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhasznii6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem
fi zetett kozszolg6ltatrlsi dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolgaltat6 r6,szdre akozszolgdltat6si szerzod6sber^rogzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazditlkoddsi kcizszolgriltatdsi dij meg6llapftisilert felelos
m i ni s zter 6lt al me ghat ttr o zott szolgitltatirs i d ij at fi zet.

11.6 A kozszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felel6s 6ltal kiadott
teljesftdsigazohissal igazolja, hogy a krizszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolgdltat6 Sltal a Koordindl6 szerv r6szdre a

rendszeres adatszolgitltat6s keretdben t6rt6no megkiild6se a szolgitltatdsi dij fizet6s6nek
felt6tele.

Az Onkorminyzat kiiteles a teljesit6sigazol6st a Krizszolgaltat6 reszere a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormanyzat a teljesit6sigazol6s
kiad6s6val alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, rigy a krizszolgriltat6 jogosult az ezzel
kapc so latban kel etkezo kdr 6t az 0nkorm6n y zat fele 6rv 6nye siteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazdrilkodrisi krizszolg6ltat6s teljes krizvetlen kdlts6ge
megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kozszolgSltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordiniil6 szerv 6ltal kijelcilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitesbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.
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f 1.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkormhnyzat a kdzszolg6ltatrisi
szerz5d6st annak megkcit6s6t vagy m6dosit6s6t k<ivetoen halad6ktalanul, de legkdsobb 8

napon beliil elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgfltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerz6d6st 2023. janufr 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hat6rozott idore, 2023.
jrinius 30. napj6ig kdtik.

Fe lek a szerzo ddst k<jz<i s mege gy ezes sel, c sak ir6sban m6do sithatj 6k.

13. Aktizszolgrlltatisiszerz6d6smegsztin6se
A krizszolgriltatrisi szerz6d6s megsztinik
a ) a b enne me ghatir o zott i dStartam lej 6rt6v al,
b ) a Kozszol g6ltat6 j o gut6d ndlkiili me g sztin6s6ve l,
c) ekill6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6ddtt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek krizcis megegy ez6s6vel.

13.1 Az Onkorm5nyzat a kcizszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri Tdrv6nykonyvben
meghatarozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kozszolgdltato

a hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a k6rnyezet v6delmere

vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a rd vonatkoz6 hat6s6gi drint6s eloir6sait sirlyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen megiillapitotta,
a szerzbd6sben meg6llapitott kritelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

a hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si szerzod6st az Onkormdnl'zat felmondja, ha a
Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi
vdlem6nnyel.

13.2 A Kdzszolg5ltat6 a Polg6ri Trirv6nykonyvben meghat6rozottakon trilnrenoen a

kozszolgdltathsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha
az Onkormfinyzat a kcizszolgSltat6si szerzod6sben meghatdrozott kdtelezettseget - a

Ktizszolg6ltat6 felsz6litdsa ellendre - srilyosan megs6rti, 6,s ezzel a Kcizszolg6ltat6nak
kitrt okoz, vagy akadrllyozza a hullad6kgazd6lkod6sikdzszolgitltat6s teljesitds6t; vagy
a k<izszolg6ltatasi szerzodds megk<lt6s6t kcivet6en hatrllyba l6pett jogszabdly a
ktizszolg6ltatSsi szerz6d6s tartalmi elemeit fgy vdltonatja meg, hogy az a

Kozszolgiltat6nak a hullad6kgazdilkodasi k<izszolgiltat6s szerzod6sszeni teljesitdse
k<ir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzoddst a krizszolgilltat6 felmondja, a telepiildsi
dnkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik azujkozszolgiitat6 kiviilasilitsitr6l.
A fentiek teljesiil6se esetdn akozszolgiltat6si szerz6d6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmonddsi ido alatt aKozszolgitltat6 a hullad6kgazd6lkoddsi k<izszolg6ltatilst v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod6s
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neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormanyzat az 6ves k6zszolg6ltat6si dij 50%o-6nak
megfelel6 meghirisul6si kdtb6r fizet6sdre kdteles.

14. Eljdris a szerz6d6s megsztin6se eset6n
A kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megsztin6se vagy megszrintet6se eset6n a Kdzszolgdltat6 az ij
kozszolg6ltat6 kiviilasilitsirig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgiltatdstv6ltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdilkodasi kdzszolg6ltat6si szerzodds megszfin6se eset6n a k0zszolg6ltat6s
ellrit6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 flgyek iratait 6s nyilvantart6sait a Kdzszolgiitato a

teleptil6si onkorm6nyzatnak akozszolgdltatdsi szerzodl,s megsztin6se napj6n ifiadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egymds kdzdtti t6rgyal6sok
sordn igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytatdsara a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a P6csi Tdrv6nysz6k
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. Ertesft6sek
A jelen szerzodessel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k0vetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintdzesre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm {nyzat r6sz6r6l:
n6v: Selmeczi Gydrgy polg6rmester
telefon: 06-721 573-040
e-mail : polgarmester@nagyko zar.hl

a Kdzszolgf,ltatfl r eszer ol :

n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cim6t, e-mail cfm6t, telefonsz6mrit stb.) a Felek kizir6lag a
szerzod6s teljesit6s6vel tisszefi.igg5 kapcsolattartds c6lj6b6l, illetue az abhoz kapcsol6d6
egydbjogos drdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszabrllyok 6s adatv6delmi szabillyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17, Mecsek-DrrivaHullad6kgazdSlkoddsiProgram
A K<izszolg6ltat6 kdteles igenybe venni a Mecsek-Dr|va Hulladdkgazddlkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesitmdnyeket 6s eszkoz<iket a kdzszolgdltatds teljesit6se kapcs6n.
Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy allvetik magukat a Trirsul6si Tan6cs hatfurozatainak.

18. R6szleges 6rvdnytelens69
Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
drvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6gdt iilapitja neg, rigy a szerzodds t6bbi rdsze 6rv6nyes 6s
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kik6nyszerithet<i, kiv6ve, ha andlktil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem k6tdtte volna meg. A
jelen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. ttirv6ny (Ht.), a kiSzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkorminyzatat6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (M6tv), r.alamint a

Polgriri Tdrv6nyktinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torvdny (Ptk.) rendelkez6sei. illetve a vonatkoz6
ilgazati j o g szab6ly ok ir6nyad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezi5t, j 6v6hagy 6lag ir1 6k alil.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgf ltatri)9
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