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H U L LA D ilxc Izo A r, roo A s I rc6 zSzOL G A L TA rA S r SZEBIZOD E S

amely l6trejdtt egyr6szr6l: Regenye Kiizs 69 Onkorm 6n y zata
sz6khely:7833 Regenye, F6 u.51.
PIR sz6m: 334604
ad6 szitm'. | 5 3 3 4 60 6 - | -02

k6pviseli: Csdplo J6nos B6la polg6rmester

mint <inkorm irrry zat (a tovribbi akban : O n ko rm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun{ntrili Kommunilis Szolgtiltat6
Nonp rofit Kork{tolt Felel6ss6gii Trirsasrig
sz6khelye: 7 632 Pecs, Siklosi it 52.

ce gtr e gy zekszfima; 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

adoszdma'. 1 I 541 587 -2-02

KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Regiondlis

Hul lad6kke zelo Kozpontl ;

KSH sz6ma: 1 1541 587-381 l-572-02
kdpviseli: Biro P6ter iigyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

m6srdszrol:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - koz<itt az alulirott helyen 6s napon az alihbi feltdtelek

mellett:

Szeruodo Felek a teleptil6si hullad6k gyrijt6sdre, sz6llit6s6ra 6s kezel6sdre vonatkoz6

kozszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa drdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkormdnyzati rendelet

v6grehajt6sira az alSbbi szerzod6st k6tik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi dnkormhnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. ttirv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kcizfeladatok kdr6ben

ell6tando helyi dnkormdnyzati feladatok kozd tartozik ktildn<isen a kornyezet-eg5szs6gtigy

(koztisztas6g, telepiil6si kornyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a telepiil6si dnkormdnyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatiis ell6t6s6t a

kozszolgiitat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolgitltatlsi szerzod6s rid6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az 6nk
alapj6njdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Regenye Kozs6g kozigazgatisi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, hasm6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:

ingatlanhasznil6) keletkezo telepi.ildsi szilard hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 k<izszolg6ltat6ssal
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kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkorm:lnyzat es a
Kiizszolg:{ltatri kdzcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kcitelezetts6geit szabirlyozza.

2.

2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgriltat6t az alibb meghatarozott feladatok
elv6gz6s6vel:

Regenye Kdzs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k begyrijtds6vel 6s elhelyezds
cdlj6b6l tdrt6n6 rendszeres elszdllit6srival a szerzoddsben rogzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazddlkod6si Program eszkciz-
6s ldtesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel - krizszolg6ltat6si szerzodeskeretdben:

vegyes hullad6k gytijt6se, sziilitilsa6s kezel6se hetente I alkalommal;
lomtalanit6s 6vente I alkalommal;
elktil<initett / szelektiv I hullad6kgytij t6s k6thetente I alkalommal.

2.2. A Kiizszolg{ltat| a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elv6gz6set 2023.janu6r l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjin a Kiizszolgiltztil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
Regenye Krizs6g kozigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k gytijtdsdre 6s kezel6s6re
ir6nyul6 krizszol g6ltatdsok elldtrlsrlra.
A kcizszolgiiltatris megnevez6se: teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezeldsdre ir6nyul6
kdzszolgiiltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznril6
ahtntartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszdtkepezii vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek tertileti kiterjed6se: Regenye Kcizs6g kozigazgat6si tertilet6n.
A kdzszolgdltatds kcir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a Kiik6nyi Regionalis
Hulladdkkezelo Kozpontban vagy 6trak6illlom6son, illetve miis, kdrnyezetvddelmi, mtik<jdesi
engeddllyel rendelkezo hulladekkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az Onkormrlnyzat kiitelezetts6gv6llal{sa
3.1. Az Onkorminyzart a 2. pontban irt kcizszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgfltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onko rmdnyzat kritelezettsdget v6llal :

a k<izszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6trisiihoz a Kcizszol giitat6 sz6m6ra
s ztiks 6 g e s inform 6c i 6k 6 s adatok szol giitatds dr a,

a kozszolg6ltatrls ktir6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tevekenysdgek
k<izszolg6ltat5ssal t<irt6n6 6sszehangol6sanak elosegit6sdre,
a k<izszolg6ltat6snak a telepi.il6sen vdgzett m6s kozszolgdltat6sokkal val6
osszehangol6s6nak elSsegitdsdre,
a Kozszolgilltat6 kiziir6lagos krizszolg6ltat6si j og6nak biztosit6s6ra
a telepiil6s kcizszolg6ltat6s ig6nybevdteldre kdtelezett ingatlanhas zn1loi
vonatkoz6s6ban n6v- 6s cimj e gy zek ltadisira, adate gyezet6sre,
kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjrlul szolg6l6 adatok ifiaddsSra,
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az OnkormSnyzat 6ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biztosftott dijkedvezm6ny
vagy mentess6g miatt felmeriilo kciltsdgek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szdmira,
a telepiildsi ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, sziilitdsira. kezel6s6re
szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatfuozitsira. Ennek keret6ben kijel<lli - a

Kdzszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye krizteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kcizszolgdltat6 6ltal alkalmazott gepjdrmtivel nem tud behajtani,
a hullad6ksziilit6 j6rmti szdmitra megfelelo irtviszonyok biztosititsira, (kiikinds
tekintettel a t6li h6- 6s sfkossrig-mentesit6sre, valamint akozit tirszelvdnydbe bel6g6
fa6gak levdgisitra),
akozszolgirltatilsi szerz6d6s kozzeteteler6l a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elktildnitett hulladdkgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervezeser(5l.

4. A Kdzszolgr{ltatri kiitelezetts6gei :

4.1.

a) A kcizszolg6ltat6 gondoskodik:
A hdztarthsban kel etkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 ds idoszakosan haszndlt ingatlanok esetdben az ellitisi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhasznil6k
rdsz6re az 6ves hullad6kgazd6lkod6si klzszolgilltat6si dij 50%-6tkellmeg6llapftani.)

ii. Lomtalanitiis dvente 1 alkalommal
iii. Elktik nitett /szelektiv/ hullad6kgyrijtds k6thetente 1 alkalommal
tort6no osszegyujt6s6rol, elsz6llitAsAr6l 6s kezel6s6rdl.
A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hdnartilsi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hul ladek <isszegytij t6s6rdl, el sz6l1it6s6r6l ds kezel6s6rol.
Az iitala tizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgyiijto udvarban a hulladdk
Atvdtel6r6l, osszegyrij t6sdrol, elszrillitiis6r6l 6s kezeles6r6l.

b) Adminis ilrativ feladatok :

k<inyvel6s, sz6mvitel, bdrszdmfejt6s
adminisztr6ci6, ny ilv6ntart6s, adatbiizis-kezel6s
jogi tigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egytittmtikridve az i.igyfelek szdmira kdnnyen hozziferheto
iigyfdlszolgiilat 6s ti$ekoil.atasi rendszer mtikcidtet6se (Kcizponti i.igyf6lszolgflat cime7632
Pecs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakossdgi t6jdkoztat6s.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kcitelezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgirltat6s folyamatos ds teljes kcirti elllt6s6ra,
b) akozszolgirltatds meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g Sltal meghat6rozott minosit6si osztiiy szerinti

krivetelm6nyek biaositiis6ra 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
k<izszolg6ltatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,
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d) akozszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gri ds min6s6gu j6rmri, g6p, eszkoz,
berendezds biztosit6sdra, a sziiks6ges ldtszdmri 6s kdpzettsdgri szakember alkaln'nzashra,

e) a kcizszolgiitatis folyamatos, biztons6gos 6s b6vitheto teljesit6s6hez szi.ikseges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elvd gz6sdre,

0 a kdzszolgilltatis kdr6be tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitm6nyek igdnybev6tel6re,
g) nyilv6ntart5si rendszer mtik<jdtet6s6re 6s a k<izszolgiitatds teljesit6s6vel osszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esitds6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos
mtikodtet6sehez szi.iks6ges feltdtelek biaosit itsira,

i) az igyfelek szimilra k<innyen hozziferhetS iigyf6lszolgiiat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtik<idtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6s6ra,
k) a tev6kenys6g ell6tds6hoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyirjt a feleloss6gi korben bek6vetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijtes6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 ktilcinbcizo

rirm6rt6kri gytij toeddny koziil viil aszthasson,

m) t<ibblethullad6k elhelyez6s6t szolgiil6, a Kozszolgiitato iital biztositott zsirk
forgalmazisira,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrlsi Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
hasznillatfra.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szitma'. PE/KTFO100202-112022.,

PE/KTFO I 00202-8 t2021.

A Kdzszol g 6ltat6 me gfel elo s6 gi v6lem6ny6nek szdma: KP I 26937 -2 12020.

A Kdzszolgriltat6 minosit6si enged6ly6nek szdma; PE/KTFO/00889-15/2022.,
PE/KTFO I 037 0 4-5 t2022.
Min6sit6si osztrily: C/I.

5. Mentestil a Kiizszolgiltatil a 4.1 pontban meghat6rozoff. k<itelezettsdg6tol vis maior esetdn,

tovdbb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit M ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan

ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pjdrmtiveinek balesetmentes kozleked6s6t biaositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kdveto legkozelebbi sz6llftdsi napon kciteles

szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott

mennyisdgti telepiilesi hulladdk elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgriltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:
az rinkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

ha a trirol6ed6nyben a teleptl6si (kommun6lis) hullad6k kor6be nem tartozo anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pitdsi tdrmelek, 6llati tetem, mar6, mergezo

a\yag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsiradek, gyrilekony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri titrgy, amely veszelyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongiilhatja a

gytijt6berendez6st, illetve 5rtalmatlanit6sa soriin veszelyezteti a k<irnyezetet.)
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a hulladek nem a szabviinyos, zirt tdrol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgiltat6tril
v6s iiro I t j e I zett zs irkb an kertl ki he I y ezd,sr e,

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

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lezilrt, illetve s6riilt ed6ny)
ha a t6rol6ed6ny kcirtil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tiritdst akadiiyoz6 m6don
t<ibblethullad6k keriilt kihelyezdsre
amennyiben a tiirol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keri.il - a t6rol6edenyek matricitjanak
hi6nya, illetve s6rill6se esetdn.

7. Azalviilalkozr6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vEgezheto tev6kenys6gek
7.1. Ktizszolgriltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiltatti az
alviillalkoz6 ig6nybev6tel6t kdteles az Onkorm Snyzat szitmirabejelenteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolgfiltat| rigy felel,
mintha maga jitrt volna el.

8. A Kiizszolgiltatis teljesit6s6vel risszeftiggo adatszolg6ltatas bi^ositdsa 6rdek6ben a
Kiizszolgiltatil az 1./ pontban meghatdrozott szolg6ltat6si teri.iletre vonatkoz6an elktil<initett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitatLisi tertiletrol elszrillitott
ds 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladek mennyis6g6t.

9. Akozszolg6ltatds ig6nybevdtel6re k<jtelezettek a kdzszolg6ltat6s teljesit6sdvel kapcsolatos
minos6gi 6szrevdteleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiitat6 sz6khely6re (7632 Pecs,
Sikl6si itt 52.) vagy a7602Pecs,Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kdzszolgitltat6 kriteles
ir6sban 15 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanui intezked6sre kdteles a Kiizszolgiltatl
kornyezetszennyezes esetdben, ha az a kdzszolgSltat6si tevdkenysdg6vel okozati
osszefi.igg6sben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az Onkormilnyzat helyi
hulladekkezeldsi kcizszolgriltatiis rendjdrol sz6l6 rendeletdnek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kiizszolgiltatri 30 napon beltil koteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onkorm inyzathoz me gktildeni.

10. Kiizszolgrlltatis dija
10.1 A hullad6kgazd6lkodrlsi kdzszolg6ltat6si drjat a Magyar Energetikai 6s Kdzmti-
szabiiyozirsi Hivatal javaslatiinak figyelembeveteldvel az illet6kes miniszter rendeletben
Sllapida meg ds a Koordindl6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (ae) e) pontja alapj6n a Koordin6l6 szerv beszedi a kcizszolg6ltat6si dijat 6s
kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazdalkodasi kcizszolg6ltat6si 6s szolgSltatrisi dij
meg6llapit6seldrt felelos miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfeleloen meghatirozott
szolg6ltat6si dijat.
Az iilam e feladatainak ell6tds6ra koordin6l6 szervezetet (a tovdbbiakban: Koordin5l6 szerv)
hoz l6tre.

A helyi ktizszolgiiltat6, a teleptil6si 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkoddsi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrlci6t, ami a Koordin6l6 szerv
fe ladatkdr6nek gy akorlisithoz sztiks6 ge s.
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A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatdnak figyelembev6televel rendeletben 6llapitja meg a

Ko ordin6l 6 szerv 6ltal a kozszolgitltat6nak f,r zetendo szo I g6ltat6si dij at.

10.2 A kozszolgiltat6 6ltal alkalmazott kozszolgilltat6si dij meg6llapitdsa a Ht. 46-48.9 6s

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen t6rt6nt.

tlanhaszn6lok 6ltal frzetendo tiritdsi di
Eddnymeret Egyszeri nett6 iirit6si dii G0

60 liter* 128,-

80 liter 17l,-
110-120 liter 17l,-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszeriien hasm6lo termdszetes

szem6ly ingatlanhasznhl6 reszere, a telepiildsi Onkorm6nyzat 6ltal kiadon igazoliis alapjrin.

Ed6nym6ret Esyszeri nett6 iiritdsi dii Gt)
I 10 liter 208,-

120 liter 227,-

240liter 454,-

Ed6nym6ret Esvszeri nett6 tirit6si dii GO
110 liter 235,-

120 liter 256,-

240 hter 513,-

1 100 liter 2349,-

Tobblethulladdk gytij t6s6re szol 9616 zsdk ir a'. 3 6 l, - Ft+A fal db.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ado megftzet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
tcirv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j 6rnak el.

11. Athmihullad6kgazdilkod6sikOzfeladat-elkltr{s
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ellifiitsira l6trehozott szervezet

kijelcilds6rol, feladatk<ir6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

kdtelezettsdgek r6szletes szabirlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjrin a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben

meghatirozott feladatokra Koordinrilo szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodisi
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zitrtkonien Mukddo Reszv6nyt6rsas6got jeldlte ki.

11.2 A Koordin6l6 szerv a krizszolgdltat6si dijakra vonatkoz6 szdmlitkat az Adatkorm.rend.

20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgiitat6s alapj6n 6llitja ki. A kdzszolgfitat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal

drintett ingatlanhaszndl6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kiszitmlfvott
kozszolgtitat6si dij161 6llit ki szitmlit. Az ezzel osszeftigg6sben keletkezo dijkorrekci6 eset6n
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minden helyt6ll6si kdtelezettsdg aKozszolgrlltat6t terheli. Az igy keletkez6 kcizszolg6ltatrisi
dijkiilrinb<izet pozitiv mdrleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolgriltat6nak fizetend6 esed6kes

szolg6ltat6si dijba besz6mitja. A krjzszolgriltat6 hidnyos vagy helytelen adatszolgrlltat6s6bol
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal kirillitott sz6mkikkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdnydrt a Kdzszolgdltat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kcir6t, amelyre nincs k<izszolg6ltatrisi dijfizet6s
meghatdrozva az adatszolg6ltatilsban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy M ingatlannal
dsszefi.igg6sben teljesit6s ttirt6nt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgitltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok ds sziiksdges adataik megrillapit6sa drdekdben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kcizszolgiitat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltat6siinak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg5ltat6st
legkesobb az ertesit6s kdzhezvetel6t kriveto 8 napon beltil.
A korrekci6t k<ivetoen - a k<jzszolgdltato elt6ro adatszolgitltatrisa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szery a kd zszol giitat 6s i d ij at az ingatlarfiul aj d ono sn ak szirriiaza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszdml6zott 6s az ingatlanhasznii6 iitalhatfuid5n beltil ki nem
frzetett ko zszo I griltat6si dij behaj t6sa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolg6ltat6 rdszdre akdzszolgiltat6si szerz6ddsben rdgzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordinii6 szerv a hullad6kgazdiikodirsi krizszolgriltat6si dij megrillapitdsircrt felelos
miniszter 6ltal meghatirozott szolgiitatisi dijat fizet.

11.6 A kozszolgriltat6 az Onkormdnyzat, mint ellitrisdrt felelSs 6ltal kiadott
teliesltdsigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogilsa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rdszere a
rendszeres adatszolgitltatiis keretdben tdrt6no megkiild6se a szolgiiltatrisi dij fizet6s6nek
feltdtele.

Az Onkorminyzat ktiteles a teljesit6sigazolilst a Kcizszolg iitat6 reszere a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot k<iveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazol6s
kiad6s6val alapos indok n6lktil kdsedelembe esik, ugy a kiizszolgdltat6 jogosult az ezzel
kapc so I atb an ke I etkez6 kir itt az Onkorm6n y zat f ele 6rv6nye siteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkodiisi kdzszolg6ltat6s teljes kcizvetlen kciltsdge
megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kcizszolgrlltat6 valamennyi haszonanyagot kriteles a Koordinillo szerv 6ltal kijekilt
szervezetnek Atadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l ered5 bev6tel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjan az Onkorminyzat a kcizszolgdltat6si
szerzod6st annak megkdtds6t vagy m6dositiis6t kdvetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8
napon beliil elektronikus riton megkiildi a Koordinrll6 szerv r6sz6re.
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12. A kiizszolgdltatrisi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerz6d6st 2023. janurir 01. napjdval kezdodo hat6llyal, hatirozott idore, 2023.
jrinius 30. napj6ig kdtik.

Felek a szerzoddst k6zris megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosfthatj6k.

13. Akiizszolgriltatrisiszerz6d6smegsziin6se
A k0zszolg6ltat6si szerzod6s megszrinik
a) a b enne me ghatir o zott i dotartam I ej 6rtdval,
b ) a Kdzszo I g6ltat6 j o gut6d ndlkiili me gsziin6 s6ve l,
c) el6ll5ssal, ha a teljesitds m6g nem kezd6d<itt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek k<izris megegy ezds6vel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a krizszolg6ltat6si szerzod6st a Polgari Tdrv6nl'krinyvben
meghatiirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhada fel, ha a Krizszolgriltat6

a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgSltat6s ell6t6sa sortin a kdrnyezet v6delmdre

vonatkoz6 jogszabfiLyok vagy a rii vonatkoz6 hat6siigi ddnt6s el6ir6sait srilyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen megrlllapitotta,
a szerzild6sben meg6llapitott kdtelezettsdget neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette.

a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatdsi szerz5d6st az Onkormdnyzat felmondja, ha a
Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelel6segi

v6lem6nnyel.

13.2 A K<izszolg6ltat6 a Polgriri Tdrv6nykdnyvben meghatarozottakon trilmenoen a

kdzszolg6ltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

az Onkormtnyzat a kcizszolg6ltat6si szerzod6sben meghatirozott kdtelezetts6g6t - a

K6zszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - sulyosan megsdrti, 6s ezzel a Kozszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkodrlsikozszolgiltat6s teljesitdsdt; vagy

a kozszolgLiltat6si szerzodds megkcit6s6t k<ivet6en hat6lyba l6pett jogszab6ly a
kozszolgiitat6si szerzodes tartalmi elemeit rigy viitoilatja meg, hogy az a

Kozszolgdltat6nak a hullad6kgazdillkodirsi kdzszolg6ltat6s szerzod6sszeni teljesit6se

krirdbe tartozo l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrllkodrlsi szerzod6st a kdzszolg6ltat6 felmondja, a telepiildsi

dnkormanyzathaladdktalanul gondoskodik az rij krizszolgdltat6 kiv6laszt6sar6l.

A fentiek teljesiil6se esetdn akozszolgiltatilsi szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si ido alatt aKozszolgitltat6 ahulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az 0nkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzodds

neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves k<izszolg6ltat6si dij S\o/o-inak
megfelelo meghirisul6si k<itb6r fizetds6re kdteles.
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14. Eljfris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzod6s megsz[indse vagy megsztintet6se eset6n a Kozszolg fitat6 az ij
kcizszolg6ltat6 kiv6lasilitsirig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgdltatdst villtozatlanul elldtja.
A hulladdkgazdillkodilsi k6zszolg6ltat6si szerzodds megszfindse eset6n a k<izszolgrlltatris
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait ds nyilv6ntart6sait a Kozszolg iitat6 a
teleptil6si dnkorm6nyzatnakakdzszolgitltat6si szerzldds megsztin6se napj6n atadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymds krizcitti t6rgyaliisok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek trirgyalis ritj6n 60 napon beli.il nem tudjrik rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytatdsara a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khatdrt6l ftiggoen a p6csi T6rv6nysz6k
illetdkess6g6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos barmely igdnyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st fr6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6sdvel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat r6sz6rol:
ndv: Csdplo Jiinos Bdla polg6rmester
telefon: 06-73 1372-562

e-mail : gorcsony@t-online.hu

a Kiizszo I g iitatf r 6sz6r ol :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cimdt, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizirillag a
szerz6d6s teljesitds6vel cisszefiiggS kapcsolattartils c6lj6b6l, illetve az althoz kapcsol6d6
egy6bjogos 6rdekek 6rvdnyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszab6lyok ds adatv6delmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Drfva Hullad6kgazdrilkod{si program
A KcizszolgaltatS k<iteles igdnybe venni a Mecsek-Drava Hulladdkgazd6lkod6si projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesftm6nyeket 6s eszkrizdket a kdzszolgiitatds teljesit6se kapcs6n.
Felek kdtelezetts6get vrillalnak, hogy alivetik magukat a Trirsulisi Tan6cs hatirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
drv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6s 69, vagy bir6srig
annak drvdnytelensdgdt allapitja ffieg, rigy a szerziides t6bbi resze drvdnyes ds
kik6nyszeritheto, kivdve, ha andlki.il b6rmelyik F6l a szerzoddst nem kcit6tte volna meg.A
jelen szetz6ddsben nem szab6lyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<jrv6ny (Kbt.), a



Magyarorsz6g tinkorminyzatairSl sz6lo 2011. 6vi CLXXXX. trirv6ny (Mdtv), valamint a

Polgriri T<irv6nyk<inyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
iryazati j o gszab6lyok irrinyad6 ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal rnindenben

mege gy ezot, j 6v6hagy 6lag irjik al6.

D6!-Korn li onproflt Kft.
7632 P6cs, Sikt6si rtt 52.

, ( Cegjegyz6kszam:02-09-064556

/ t I 
nooszam:11541587-2-02

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgiltat6
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