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- tov6bbiakban egytittesen: Felek - krizdtt az alulirott helyen 6s napon az alibbi feltdtelek
mellett:

Szerzodo Felek a telepiil6si hulladdk gytijtes6re, sziilititsira 6s kezel6s6re vonatkoz6
ktizszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdekdben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkormrinyzati rendelet
v6grehajt6sira az al6bbi szerzod6st k0tik meg:

l, A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 2}ll.6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. g (1)
bekezddse szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kcizfeladatok kcirdben
ell:ltand6 helyi cinkorminyzati feladatok kdz6 tartozik kiikin<isen a kcirnyezet-egdszsdgtigy
(koztisztas6g, telepi.il6si ktirnyezet tisZas6g6nak biztositrlsa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tovSbbiakban: Ht.) 33. g (t) bekezd6se
szerint a telepiil6si <inkormilnyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s el1it6s6t a
kozszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltatisi szerzod6s ritjrin biaositja.

I bzzut 
lv.-

1.2. Jelen szerzodes az Onkormfnyzat Kepviselo-testtilete
alapj6n jdtt l6tre.

Kt.sz. hatfirozata

1.3. A jelen szerzod6s celja, hogy Romonya Krizs6g kozigazgatisi tertilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknril, hasznrll6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6lo) keletkezo telepiildsi szil6rd hullad6k kezelds6re fenn6ll6 kozszolgiitatiissal



kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkorminyzat 6s a

Kiizszolg6ltatri koz<itti kapcsolatot, a Felekjogait es kiitelezetts6geit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az al6bb meghatfuozott feladatok
elv6gz6sdvel:

Romonya K<izs6g kozigazgatiisi teriiletdn a telepi.il6si hullad6k begytijtdsdvel ds elhelyezds

cdlj6b6l tcirt6nS rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel ds 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazdilkodiisi Program eszkoz-

es ldtesitm6nyrillom6ny6nak ig6nybev6tel6vel - kozszolg6ltat6si szerzodes keret6ben:

vegyes hullad6k gytijt6se, szillit6sa 6s kezel6se hetente 1 alkalomnral;
lomtalanit5s 6vente 2 alkalommal;
zoldhullad6k k6thetente I alkalommal, hiizho z meno rendszerben;

elkiil<initett lszelektivl hulladdkgytijt6s k6thetente 1 alkalomrnal, hdzhoz meno

rendszerben.

2.2. A Kiizszolgriltatil a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvegzesdl2023. januir 1-jen

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiltatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabfiyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kizar6lagosan jogosult

Romonya K6zs6g kozigazgat6si teriilet6n a telepi.il6si hullad6k gytijtes6re 6s kezelesdre

ir6nyul6 kcizszolg6ltat6sok ell6t6sdra.

A kozszolgilltatis megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezeldsere ir6nyul6

k<izszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6

ahitnartilsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszltkepezo vegyes hullad6kara is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A krizszolg6ltatiis teljesit6sdnek teriileti kiterjed6se: Romonya K6zs6g kozigazgatisi teriiletdn.

A kozszolgiitatis kcir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K<ik6nyi Region6lis

Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kdrnyezetv6delmi, mtikod6si

enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az 6nk orminyzat kiitelezetts6gvillalis a

3.1. Az Onkormrlnyzat a 2. pontban irt kcizszolg6ltatis ell6trls6ra a Kiizszolg{ltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkorm 6ny zat kotelezetts6get v6llal :

a kdzszolgiitatls hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolgiitat6 szdmitra

sziiks6 ge s inform6ci6k 6 s adatok szo I g6ltat6sara,

a kozszolg6ltat6s kdr6be nem tartoz6 hullad6kgazdrilkod6si tev6kenys6gek

kdzszolg6ltat6ssal t<jrt6n6 6sszehangol6s6nak elosegit6s6re,

a krizszolgSltat6snak a telepi.il6sen vdgzett m6s kcizszolg6ltat6sokkal val6

<isszehangol6sanak el6se gitds6re,

a Kd zszol g illtato kiz6r6 I ago s kcizszo I g6ltat6si j o gdnak bi zto sit6s 6ra
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a telepiil6s kozszolgilltatds ig6nybev6tel6re k<itelezett ingatlanhasznhl6i
vonatkoz6s6ban n6v- 6 s cimj e gy zek itadistra, adate gye zetdsr e,

kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg5l6 adatok ifiadisira,
az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egydb m6don biztositott dijkedvezmdny
vagy mentess6g miatt felmertilo kdltsdgek megtdritds6re a Koordin6l6 szerv szdmdra,

a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyrijt6sdre, szdllitirsira. kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesftm6nyek meghatdrozitsdra. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kdzszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a K<izszolgiltat5 6ltal alkalmazott gepjitrmrivel nem tud behajtani,
a hullad6ksziilito jdrmri szitmitra megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (kiilonds
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kcjzrit tirszelv6nydbe bel6g6
failgak lev6g6s6ra),

a kozszolgitltat6si szerzo d6s kozzetetelero I a helyben szok6so s m6 don gondo sko dik,
gondoskodik az elkiilonitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi feltdteleinek
megszervez6s6rol.

4. A Kdzszo196ltat6 ktitelezetts6gei:
4.1.

a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:
A hirnartdsb an ke I etkezo :

i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udtil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltisi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k

rdszdre az 6ves hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6si dij 50%-6t kell meg5llapitani.)

ii. Lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
iii. Zc,ldhullad6k gyujtds k6thetente I alkalommal,hdzhoz men6 rendszerben
iv: Elktildnitett /szelektiv/ hullad6kgyrijt6s k6thetente 1 alkalommal, hivhoz men6
rendszerben

trirt6n6 <i s sze gytij td s6r6l, elsziilitisdr6l 6s kezel6s6rol.
A gazdillkodo szervezetekndl keletkez6 hdnartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes

hul I adek <i s sze gyrij t6s6ro l, elsziilititsir6 I 6 s kezel6 s6rol.

Az iitala iizemeltetett hullad6kgyrijt6 ponton, hullad6kgyrijt6 udvarban a hullad6k
6tv6te16rol, cisszegyrij t6s6rol, elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6rol.

b) Adminis ilrativ feladatok :

kdnyvel6s, sziimvitel, b6rsz6mfej tds

adminisztr6ci6, nyilvSntart6s, adatb6zis-kezel6s
jogi iigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egytittmtikddve az figyfelek szimtira k<innyen hozzdferheto
iigyfdlszolgiilat 6s tdjdkoztatirsi rendszer mtik<jdtet6se (Kdzponti iigyf6lszolgiiat cime: 7632

Pdcs, Sikl6si ft 58.), valamint akozszolgitltatrissal kapcsolatos lakossrigi ti$ekoilatds.



i)
k)

4,2. A Kiizszolgdltat6 kritelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akozszolgitltat6s folyamatos ds teljes k6ni ell6t6s6ra,
b) akozszolgl,ltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitdsdre,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g iltal meghat6rozott minosit6si osztiily szerinti

kovetelm6nyek biztositdsara 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgiitatisi szerz6dds hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kcizszolgiitatds teljesit6s6hez sziiksdges mennyis6gri 6s minos6gri j6rmri, gep, eszkoz,
berendezds biaosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsziimri 6s kdpzetts6gri szakember alkalmazdsdra,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos es bovitheto teljesitdsdhez sztiksdges
fej lesztdsek 6s karbantart6sok elv egzesdre,

0 a ktizszolgiitatils kdr6be hrtoz6 hullad6k kezeldsdre meghatiirozott helyek es

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikcidtet6s6re 6s a kdzszolgtitatis teljesftds6vel cisszefliggo

adatszol g6ltatris rendszeres telj esit6sdre,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtiko dtet6 sdhez s ziiks6 g e s felt6tel ek biao s it 6sftr a,

i) az igyfelek szdmdra krinnyen hozzirferheto tigyfelszolgirlat ds t6j6koztat6si rendszer
mtikddtet6s6re,
a fogyaszt6i kifog6sok 6s dszrev6telek elint6z6si rendj6nek megdllapitdsira,
a tev6kenys6g ell6t6srlhoz sztiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyrijt a feleloss6gi kdrben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biztosida, hogy a vegyes hulladdk gyrijtdsdhez az ingatlanhasznil<i legal6bb 2 kiilonbcizo
tirm6rt6kti gyrij t6ed6ny kdztil v6laszthas son,

m) tcibblethullad6k elhelyez6s6t szolgii6, a K6zszolg6ltat6 6ltal biztositott zsirk
forgalmazdsira,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkodrisi Program eszkoz- 6s ldtesitm6ny 6llom6ny6nak
haszniiatitra.

A K<izszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkod6si enged6lyenek sz6ma: PE/KTFO 100202-112022.,
PE/KTF O I 00202-8 I 2021.
A Kozszo I g iitat6 megfel el o s6 g i v6lemdnydnek szitma:
A Kozszolg6ltat6 min6sit6si enged6lydnek
PE/KTFO I 037 0 4-5 t2022.
Min6sit6si osztrlly: C/I.

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4.1 pontban meghatdrozott kdtelezettsdgetol vis maior esetdn,
tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkozelit6sdhez olyan
utviszonyokat /h6- 6s sfkossiig mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akOzitl. amely a
Kiizszolg:iltat6 g6pjdrmriveinek balesetmentes k<izleked6s6t biaositja. Ez esetben a

Kiizszolgdltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kdveto legkdzelebbi szrillitaisi napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<jteles az el6zo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gri telepiil6si hullad6k elsz6llitiis6ra is.

6. A Kiizszolg:lltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:
az <inkorm6nyzatrendeletdben eloirtt6l eltdro t6rol6eddny kihelyezdse esetdn,

KPt26937-2t2020.
szitma'. PE/KTFO/00889-15/2022.,
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ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kcir6be nem tartozo alyag
kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, dpitdsi t<irmel6k, rillati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hulladek, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmu, srilyri tirgy, amely veszdlyezteti a

hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szseg6t, vagy megrong6lhatja a

gyrijtoberendezest, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyedeti a komyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt tinol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgitltattit6l
v 6s 6ro lt j e I zett zs irkb an keriil kihe I y ezd sr e,

a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatisakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fennrlll (nem lez6rt, illetve s6rtilt eddny)
ha a tilrol6ed6ny kdri.il szabillytalanul, annak mozgat6st 6s i.irit6st akadilyoz6 m6don
tobblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezetdsre keriil - a tiirol6ed6nyek matric6j6nak
hiiinya, illetve s6riil6se esetdn.

7. Az alvillalkozti / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alviillalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiltat6 az
alv6l I alkoz6 i g6nybevdte I 6t kdtel e s az 6 nko rm iny zat szitmir a bej el enteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Ktizszolgfltat| rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgiitatis teljesitds6vel <isszeftigg5 adatszolgdltat6s biztositilsa 6rdek6ben a

Kdzszolgf,ltatS az 1./ pontban meghatfirozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilv6ntartdsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si tertiletrol elsz6llitott
es Artalmatlanitott teleptil6si hul lad6k mennyis6g6t.

9. A kozszolgiiltatiis ig6nybeveteldre kritelezettek a krizszolgSltatds teljesit6sdvel kapcsolatos
minos6gi dszrev6teleiket, kifog6saikat iriisban a Kiizszolgiltat6 sz6khely6re (7632 Pecs,
Sikl6si nt 52.) vagy a7602Pecs,Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Ktizszolgiltat6 koteles
ir6sban 15 napon belul megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkedesre kdteles a Kiizszolgfltat|
kornyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kozszolgdltatdsi tev6kenys6g6vel okozati
Osszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezel6si kozszolgitltatds rendjdrol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogSsolja, a
Kiizszolgdltat6 30 napon beliil kdteles az i.igyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onkorm inyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgriltat6s dija
10.1 A hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmri-
szabiiyozhsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapida meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapjrin a Koordin6l6 szerv beszedi akozszolgLiltat6si dijat 6s

kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazdalkodirsi krizszolgiitatisi 6s szolg6ltat6si dij
meg6llapit6s66rt felel5s miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelel6en meghatirozott
szolg6ltat6si dijat.



Az iilam e feladatainak ellSt6s6ra koordin6lo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz ldtre.

A helyi kdzszolg6ltat6, a telepi.ildsi onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordiniil6 szerv
feladatkdr6nek gyakorlfusdhoz sziiks6ges.

A minisaer rendeletben 6llapitja meg a beszedett kcizszolg6ltatrisi dij felosa6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatiinak figyelembev6tel6vel rendeletben rlllapitja meg a

Koordin6l6 szerv iiltal a k<izszolg6ltat6nak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2 A k<izszolg6ltat6 6ltal alkalmazott k<izszolg6ltat6si dij megrillapit6sa a Ht. 46-48.9 es

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfeleloen t<jrtdnt.

szemelv insatlanhasznii6k 6ltal fi
Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dii G0

60 ter* 93,-
80 ter 124,-

110-120 liter 170.-
*a38512014. (Xll.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszenien haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhasm 616 reszere, a telepiildsi dnkormiinyzat 6ltal kiadott igazolds alapjdn.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dii (F0

1 l0 liter 189,-

l20liter 206,-

240liter 412,-

ek td di
Eddnymdret Esyszeri nett6 tiritdsi dii (F0

1 10 liter 170,-

120 liter 186,-

240liter 372,-

1100 liter 1703,-

Tribblethullad6k gytij tesdre szolg6l6 zsitk ir a: 3 6 1,- Ft+A fal db.

Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
tdrvdny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.

1 1. Ailami hullad6kgazddlkodisi kiizfeladat-ell6tr{s
11.1 Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si krizfeladat ellittisira l6trehozott szewezet
kijelcil6s6r6l, feladatk<irdr6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

kdtelezettsdgek r6szletes szabiiyairol s2616 6912016. (IIL 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjitn a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hulladekgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zdrtkrinien MukddS R6szv6nytdrsas6got jelolte ki.



ll.2 A KoordinSl6 szerv akdzszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 szitmlikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgitltat6s alapjtn iilitja ki. A k<izszolgiitato hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgitltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgiitat6ssal
6rintett ingatlanhasznill6 tekintet6ben a Koordin6l6 szery iital legut5bb kiszimllzott
krizszolg6ltat6si dij16l Allit ki szitmlttt. Azezzeldsszefligg6sben keletkez6 dijkonekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kotelezetts€g aKozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez5 k<izszolg6ltat6si
dijkiiltinbtizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolgrlltat6nak fizetendo esed6kes
szolg6ltat6si dijba besz6mida. A kdzszolgilltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
ered6, a Koordin6l6 szery iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6mlikkal
kapcsolatos valameruryi k<ivetkezmenydrt aKdzszolgiitat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordiniio szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgitltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs k6zszolg6ltat6si dijfizetds
meghat6rozva az adatszolgdltatdsban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
cisszeftigg6sben teljesit6s tdrtdnt. A Koordin6l6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sziiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjrin rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kcizszolgiitat6t, hogy a megki.ildcitt ingatlanokon vdgzett
szolgilltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkes6bb az 6rtesit6s kezhezvetel6t k6vet6 8 napon beliil.
A korrekci6t kcivetoen - a kdzszolgiitato elt6ro adatszolgilltat6sa hiany6ban - a Koordinril6
s zerv a ko zs zo I g6ltatris i d ij at az ingatlantul aj do no sn ak szimrlLzza ki.

ll.4 A Koordiniil6 szerv a kisz6mldzott 6s az ingatlanhasznl,l6 iital hatiriddn beliil ki nem
ftzetett kd zszol giitat ds i d ij b e haj t 6s a 6rd e kd b e n i ntd zke d i k.

11.5 A Kcizszolg6ltat6 reszere akozszolgitltat6si szerzodesben rrigzitett feladatok ellatirsircrt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdalkoddsi kcizszolg6ltat6si dij megrillapitdsdert felelos
min i s zter 6lt al me ghat ir o zott szol gitltatits i dij at fi zet.

ll.6 A kcizszolgdltat6 az 6nkorm6nyzat, mint elkltrls6rt felelos iital kiadott
teljesltdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meri.ilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kozszolgitltat6 iital a Koordinril6 szerv r6sz6re a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben trirtdn6 megktilddse a szolgiiltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkorminyzat kdteles a teljesit6sigazolfust aKozszolgiitat6 r6,szere a teljesitdssel 6rintett
idoszakot kciveto 5 napon beltil kiadni. Ameruryiben az Onkormanyzat a teljesit6sigazoliis
kiad6s6val alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, ugy a k<izszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirit az 0nkorm6ny zat fele 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladekgazdrllkod6sikozszolgiltat6s teljes kdzvetlen kdltsdge
megt6rit6sre ker0l, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a k<izszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordinill6 szerv 6ltal kijekilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drtdkesit6sb6l eredo bev6tel a Koordinril6 szervet illeti
meg.
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11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si
szerzod6st annak megk6t6s6t vagy m6dosit6s6t kcivetoen haladdktalanul, de legkdsobb 8

napon beliil elektronikus riton megktildi a Koordin6lo szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgriltatisi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6d6st 2023. janudr 01. napjrlval kezdodo hatrlllyal, hat6rozott idore, 2023,
jrinius 30. napjriig kotik.

Felek a szerzodest kdzcis megegyezessel, csak frisban m6dosithatjdk.

13. Akiizszolgrlltatdsiszerz6d6smegsziin6se
A kozszol grlltatrlsi szerzodds megszrinik

a) a b enne me ghatitr o zott i d otartam lej 6rtil al,
b ) a Kozszol g6ltato j o gut6d n6lkUli me g szrin6s6vel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodritt meg,

d) felmond6ssal

e) a felek krizos megegy ezdsdvel.

f3.1 Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerz6d6st a Polg6ri Torv6nykcinyvben

meghatiirozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhada fel, ha a Kdzszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si krizszolgdltat6s ell6t6sa sor6n a komyezet vddelmdre

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkozo hat6s6gi dcint6s eloiriisait srilyosan

megs6rtette, 6s ennek t6nydt a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,

a szerzod6sben megiillapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette.

a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatdsi szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelosdgi

vdlem6nnyel.

13.2 A Kcizszolg6ltat6 a Polgdri Tcirv6nykdnyvben meghatitrozottakon trilmenoen a

kcizszolg6ltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6sben meghatirrozott kdtelezettseget - a

Kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, d,s ezzel a Kcizszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatds teljesitds6t; vagy

a krizszolgriltatrisi szerzodes megkcites6t kdvetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a
kdzszolg6ltatiisi szerzod6s tartalmi elemeit ,igy viitoilatja ffieg, hogy az a

Kozszolgitltat6nak a hulladdkgazdillkoditsi kdzszolg6ltat6s szerzod6sszerti teljesit6se

k<jr6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a kozszolgilltat6 felmondja, a telepiil6si

onkormrinyzat halad6ktalanul gondoskodikazuj kdzszolg6ltat6 kiv6las^isinol.
A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolgfrltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si ido alatt aKdzszolgitltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6st v6ltozatlanul

ell6tja.
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13,4 Ha a teljesitds az 0nkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szeruodds
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormrinyzat az 6ves krizszolg6ltatrisi dij S}Yo-anak
megfelelo meghirisul6si kdtb6r fizet6s6re kdteles.

14. Eljrirris a szerziSdils megsziin6se eset6n
A kdzszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se vagy megszrintet6se eset6n a Krizszolgaltatl azij
kozszolgrlltat6 kiv6lasrtlsiig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgdltat6st vdltozatlanul elldtja.
A hullad6kgazddlkodttsi kozszolgfltat6si szeruodds megszrindse eset6n a kozszolgdltatfs
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait ds nyilvilntart6sait a Kcizszolgitltat6 a
telepiil6si dnkormiinyzatnak akozszolgdltat6si szerzodds megszrin6s e napjdn i/tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg5llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymds kozotti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudjtik rendezni, a bir6s6gi
eljdrfs lefolytat6s6ra a P6csi J6rrisbir6srlg, illetve 6rtdkhat6rt6l fiiggoen a Pdcsi Tdrvdnysz6k
illetdkessdgdt k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k<ivetelest ir6sba kell
foglalni.
A szerzSdes teljesitdsdvel kapcsolatos tigyint6,zdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat reszerol:
ndv: Mikl6s Dezso Ldszl6 polg6rmester
telefon: 06-20 197 8-7 5 58

e-mail : falu.romonya@gmail.com

a Kiizszolg 6ltat6 rdsz6r6 I :

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

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cimdt, telefonsz6m6t stb.) a Felek krzir6lag a
szerzSdes teljesit6s6vel tisszeftiggo kapcsolattart6s cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydbjogos 6rdekek drvenyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezelds sor6n a
kapcsol6d6 jogszabrilyok 6s adatvddelmi szabillyzataik rendelkez6sei szerint jdrnak el.

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazd{lkodfsi Program
A Ktjzszolgdltat6 kciteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket ds eszkcizd,ket a kdzszolgtitatds teljesitdse kapcs6n.
Felek k<itelezettsdget vrillalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si TanScs hatirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodds brirmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik resze
6rvdnytelen vagy kikdnyszerfthetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg, vagy bir6s6g
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annak 6rv6nytelens6g6t Sllapitja meg, rigy a szerzodds tdbbi r6,sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik F6l a szerzod6st nem kcit<itte volna meg.A
jelen szerzoddsben nem szab6lyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerudsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g Onkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (M<itv), valamint a

Polg6ri Tcirv6nykdnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. trirveny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazati j o g szab6lyok ir6nyad6 ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvasdsa 6s ertelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegy ezot, j 6v6hagy 6lag irj itk al6.

I
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