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H U L LAD iIrcC IzD AL KOOA S I KOZSZOT, CAr-, rA rA S r SZr',RZOD E S

amely l6trejott egyr6szrol: Sikl6snagyfalu Kiizs6g Onkorm ilnyzata
sz6khely: 7823 Sikl6snagyfalu, Kossuth L. u. 8/A.
PIR szSm: 334132

ad6 szitm: I 53 3 4 I 32- 1 -02

k6pviseli: Petrovics Tibor polg6rmester

mint <inkorm 6ny zat (a tov6bbiakban : 6 nko rminy zat)

miisr6szrol: D6l-Kom D6l-Dun:intrili Kommunilis Szolgdltat6

Nonprofit KorL[tolt Felel6ss6gii Tdrsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si ifi 52.

c e gS e gy zdkszitma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

adoszdma: 1 1541 587-2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis

Hullad6kke zelo Kozpontl ;

KSH sziima: 1 1 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezeto
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - krjzott az alulirott helyen 6s napon az alilbbi

feltdtelek mellett:

Szerzodo Felek a telepiilesi hulladek gyujtds6re, sz6llit6s6ra 6s kezel6s6re vonatkoz6

kozszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biAosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsolod6

jogok 6s kotelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet

v6grehajt6sdra az al6bbi szerzod6st kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszirg helyi onkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi k6zi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 kcizfeladatok k<ir6ben

ell6tand6 helyi 6nkormdnyzati feladatok koze tartozik kiilondsen a kdmyezet-eg6szsdgtigy

(koztisztas6g, teleptil6si kornyezet tisztasdg6nak bidosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irtrls).

A hullad6kr6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse

szerint a teleptil6si onkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgdltat6s ellttbsilt a

k6zszolg6ltat6val kdtott hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi szerzod6s titjan biztositja.

alapj6n jott l6tre.

1.3. A jelen szerzodls c6lja, hogy Sikl6snagyfalu Kdzs6g kozigazgatdsi teri.ilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovribbiakban egytitt:

ingatlanhas znii6) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgriltat6ssal
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kapcsolatban a hat6lyos jogszabrllyoknak megfeleloen az Onkorminyzat 6s a
Kiizszolgfltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felek jogait ds k<itelezetts6geit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Ktizszolgiltat6t az alSbb meghatiirozott feladatok
elv6gz6sdvel:

Sikl6snagyfalu Kozsdg kozigazgatisi teriilet6n a teleptil6si hulladdk begyrijt6s6vel 6s
elhelyezds c61j6b6l ttirt6no rendszeres elsz6llitrisdval a szerz6d6sben rogzitett idotartamban,
valamint kezel6s6vel 6s rirtalmatlanitiis6val - a Mecsek-Drrlva Hullad6kgazd6lkodrlsi program
eszk<iz-6s l6tesitm6ny6llomrinyrlnak ig6nybevdtel6vel -kozszolgitltat6si szerzod6s kereteben:

vegyes hullad6k gytijt6se, sziillit6sa 6s kezel6se hetente I alkalommal;
lomtalanit6s dvente I alkalommal;
elkiildnitet t I szelektiv I hull ad6kgyrij t6 s kdthetente 1 alkalommal.

2.2, A Kiizszolgfltatri a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elv6gzdsdt 2023.janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjin a Kiizszolghltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s M <inkormiinyzati rendeletnek megfeleloen kizdr6lagosan jogosult
Sikl6snagyfalu K<izs6gkozigazgatrisi teriilet6n a telepiildsi hullad6k gyrijt6s6re ds kezeldsere
ir6nyul6 kozszolgriltatdsok elliitris6ra.
A kcizszolgiltatds megnevezdse: tereptilesi hullad6k gyrijtesere 6s kezeldsdre ir6nyul6

krlzszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterj ed
a hdztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r 6szet
bekezd6s6re tekintettel.

a nem term6szetes szemely ingatlanhaszn6l6
kepezo vegyes hulladdkdra is, a Ht. 39.9 (3)

A ktizszolg6ltat6s teljesit6sdnek teruleti kiterjed6se: Sikl6snagyfalu Kcizsdg koziga zgatisi
teniletdn.
A kdzszolgiitatds ktir6be tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcikdnyi Regionrilis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy iitrak66llom6son, illetve m6s, kdrnyezetvddelmi, mtik<jdesi
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezeki l6tesitm6nyben.

3. Az 6nkorm dnyzat kiitelezetts6gvrillal6sa
3'1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban frt k<izszolgrlltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgdltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Azdnkorminyzat kotelezettsdget v6llal:
a ktizszolgriltatris hatdkony 6s folyamatos ellirtitsithoz a Krizszol giitat6 szitmira
s zi.ik s d g e s i nfo rm 6c i 6k 6 s ad atok szol girltatfus 6r a,
a kdzszolgriltatris kcir6be nem tartoz6 hullad6kgazdrilkodrlsi tev6kenysdgek
kcizszolg6ltatiissal trirtdn<i <isszehangol6s6nak eldsegit6s6re,
a krizszolg6ltatrisnak a teleptildsen vegzett miis kcizszolg6ltat6sokkal val6
<isszehangol6s6nak elose git6s6re,
a Kci z szo I g altat6 ki zar6 I ago s kii zszol giitat6s i j o g 6nak b i ao s it6s ara
a telep0l6s krizszolgilltatiis ig6nybev6teldre kdtelezett ingatlanhas zniioi
vonatkozds6ban n6v- 6 s c imj e gy zek futadisira, adategy ezetd sre,
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kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgiio adatok irtadisitra,
az Onkormdnyzat 6ltal rendeletben, yagy egyeb m6don biztositott dijkedvezm6ny
vagy mentessdg miatt felmeriil6 kdlts6gek megt6ritesdre a Koordin6l6 szerv szitmSra,
a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6sere, szdllitirsira. kezel6s6re
szolg6l6 helyek es l6tesitm6nyek meghatirozitsitra. Ennek keret6ben kijeloli - a
Kdzszolgilltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgtrltat6 6tvegye kOztertileten a hullad6kot azon ingatlanhasznrll6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kcizszolgiitat6 6ltal alkalmazott gepjdrmtivel nem tud behajtani,
a hulladdkszdllito j6rmri szitmdra megfelel6 ftviszonyok biztosft6s6ra, (kiildncis
tekintettel a t61i h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit tirszelv6ny6be bel6g6
faagakleviryilsira),
a kozszolgirltat6si szer zo dds kozzetetelero I a helyben szok6so s m6 don gondo skodik,
gondoskodik az elktil<initett hulladdkgyrijtdsi rendszer helyi felt6teleinek
megszervezeserol.

4. A KiizszolgSltatt6 ktitelezetts6gei:
4.1.

a) A kcizszolg6ltat6 gondoskodik:
A hiztartdsban ke I etkezo :

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udiil6 6s idoszakosan hasznSlt ingatlanok esetdben az elliltfusi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjrin az ingatlanhaszn6l6k
rdsz6,re az 6ves hullad6kgazd6lkod6si kIzszolgdltat6sidij s}%-atkell meg6llapitani.)

ii. Lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
iii. Elki.ilc,nitett /szelektiv/ hullad6kgytijt6s kdthetente I alkalommal
torteno risszegytij tds6rol, elsz6llit6s6161 6s kezelds6rol.
A gazdrilkod6 szervezetekn6l keletkezo hiztartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hul I adek ci s sze gyrij tes6r6 l, elsziilitisfur6l 6 s kezel6 s6r6l.
Az iitala iizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hulladdkgyrijto udvarban a hullad6k
6tv6tel6ro l, 6 s szegytij t6s 6161, elsziilit6s6r6 I 6 s keze l6s6ro l.

b) Adminis ilrativ feladatok:
kdnyvel6s, sziimvitel, b6rsziimfejt6s
admini sztr6ci6, ny ilv6ntart6s, adatb6zis-kezel6s
jogi iigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egytittmtikridve az tigyfelek szilmina kdnnyen hozzdferheto
tigyf6lszolg6lat 6s ti$ekoztatirsi rendszer mrik<idtet6se (K<izponti tigyfelszolgdlat cime:7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi ti$ekoztatds.

4.2. A Kdzszolgitltat6 kdtelezetts6 get v6llal tov6bbri :

a) akozszolgirltat6s folyamatos 6s teljes k6ni elLitiis6ra,
b) akozszolgitltatiis meghatirozottrendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
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c) a kornyezetv6delmi hat6s6g iital meghatarozott min6sit6si oszt6ly szerinti
kovetelm6nyek biaosit6sara 6s a minosit6si enged6ly hulladdkgazd6lkoddsi
k<izszolg6ltatdsi szerz6d6s hatrilyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszolg6ltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gri 6s minos6gti j6rmti, gdp, eszkdz,

berendez6s biaosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazisira,
e) a k<izszolgSltatbs folyamatos, biztonsdgos ds bovitheto teljesit6s6hez sziiks6ges

fejleszt6sek 6s karbantart6sok elv6gzds6re,

f) a kdzszolgSltat6s k<jr6be tartozo hullad6k kezelds6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvantart6si rendszer mrik<idtetds6re 6s a kdzszolgitltatds teljesitdsdvel risszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilvrintartiisi, adatkezel6si 6s adatszolgdltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mrik<idtet6 sdhez sztiks6 ge s fe lt6telek b izto s it 6sir a,

i) az iigyfelek sz{mira kciruryen hozzilfdrheto iigyfdlszolgitlat 6s t6j6koztat6si rendszer

mrik<idtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6s6ra,

k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sztiks6ges biaositdssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felekiss6gi kcirben bekdvetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladek gyrijt6sdhez az ingatlanhaszndl6 legal6bb 2 kiilonbtjzo

iirm6rt6kti gytij t6 ed6ny ko ztil v6laszthas son,

m) tobblethullad6k elhelyezes6t szolg6l6, a Kdzszolgiiltat6 6ltal biaositott zsdk

forgalmazisira,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6tkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitmdny dllom6nyilnak

hasmillatilra.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazdrilkodSsi engeddly6nek szirma: PE/KTFO 100202-112022.,,

PE/KTFO I 00202-8 12021.

A K0 zszol g iitat6 me gfe I elo s6 gi v6lem6ny6nek sz6ma: KP I 26937 -2 I 2020.

A Kdzszolg6ltat6 minosit6si enged6ly6nek szirma; PE/KTFO/00889-15/2022.,

PE/KTFO I 037 04 -5 12022.

Min6sit6si oszt{ly: C/I.

5. Mentestil a Kiizszolgriltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kotelezettsdg6tol vis maior esetdn,

tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6sdhez olyan

irtviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kozitl, amely a

Kiizszolgiltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kdzleked6s6t biztosida. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akadily elh6rul6s6t k<iveto legkcizelebbi sz6llit6si napon koteles

szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt sz6llitdsi napokon felhalmoz6dott

mennyis6gii telepiil6si hullad6k elszilllit6s5ra is.

6. A Kiizszolgrtltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:

az <inkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6edeny kihelyezdse eset6n,

ha a tarol6ed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hullad6k kordbe nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si t<irme16k, 6llati tetem, mar6. mergezo

anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy



robban6 myaB, nagyobb terjedelmti, srilyri tdrgy, amely veszdlyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gyujtoberendez6st, illetve 6rtalmatlanitdsa sordn veszelyeileti a kornyezetet.)

a hulladek nem a szabviinyos, zirt titrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgriltat6t6l
v6s 6ro lt j e I zett zsirkb ar keriil kihe I y ezd sr e,

a hullad6k oly m6don keri.il kihelyez6sre, hogy a t5rol6ed6ny mozgatilsakor a

kisz6r6drls veszdlye fennrill (nem lez6rt, illetve sdrtilt ed6ny)

ha a t6rol6ed6ny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don

tobblethullad6k keri.ilt kihelyez6sre

amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tiirol6ed6nyek matricajitnak
hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alviilalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vdgezhetil tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgdltat6 az

alv6l I alkoz6 i g6nybev6te l6t k<ite le s az On ko rm 6ny zat szilmir a b ej elenteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolghltat6 rigy felel,

mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgdltat6s teljesit6s6vel dsszefiiggo adatszolgdltat6s biaosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgriltatf az 1./ pontban meghatdrozott szolgSltat6si teriiletre vonatkoz6an elki.ilcinitett

nyilvantart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletrol elsz6llitott

es ilrtalmatlanitott telepi.il6si hulladdk mennyis6g6t.

9. Akozszolgdltat6s ig6nybevdtel6re kritelezettek a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos

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

Sikl6si it 52.) vagy a7602Pecs,Pf 176. postacimre kell cimemi, 6s a Kiizszolgfltat6 k<jteles

ir6sban l5 napon beliil megv6laszolni. Haladektalanul int6zked6sre kciteles a Kiizszolgfiltat6
komyezetszewryezds esetdben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel okozati

osszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi

hullad6kkezeldsi kozszolgdltat6s rendj6rol szol6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a

Kiizszolg:lltatt6 30 napon beli.il kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-

az Onkorm inyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgdltatds dija
10.1 A hulladdkgazd6lkod6si kozszolgrlltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K<jzmri-

szabtiyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetekes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) ponda alapj6n a Koordin6l6 szerv beszedi akozszolg6ltat6si dijat 6s

kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazdilkoddsi kcizszolg6ltat6si 6s szolg6ltatrisi dij

meg6llapft6s66rt felel6s miniszter rendeletdben foglaltaknak megfelel6en meghat6rozott

szolg6ltat6si dijat.
Az iilarn e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
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A helyi kdzszolgriltat6, a teleptil6si 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordiniio szerv
feladatkdr6nek gyakorl6s6hoz sztiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapftja meg a beszedett k<izszolgSltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak hgyelembev6tel6vel rendeletben illapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolgilltat6nak fi zetendo szolgdltatfusi dij at.

10.2 A kcizszolg6ltat6 eltal alkalmazott k<izszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.g ds
91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfelel6en trirr6nt.

6k 6l diiak:
Eddnym6ret Egyszeri nett6 i.irftdsi dfi Gt)

60 ter* 86,-
80 ter 115,-
1 10- 120 liter 158,-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil 6s dletvitelszertien haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszndl6 r6,szdre, a teleptil6si dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

dfiak:
Eddnym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dii G0

I 10 liter 184,-
120 liter 200,-
240 hter 401.-

Ed6nymeret Egyszeri nett6 tirit6si dii (Ft)
110 ter 158,-
t20 ter 173,-
240 ter 346,-
1 100 liter 1586,-

Tdbblethulladdk gyrij t6s6re szol 9616 zsitk 6ra: 3 6 1, - Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizetese tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
trirvdny rendelkez6 seinek me gfel el6en j 6rnak el.

11. AUami hullad6kgazd6lkoddsi kiizfetadat-ell6tr[s
11.1 Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si kcizfeladat ell5t6silra l6trehozott szeryezet
kijel6lds6rol, feladatkcirdr6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kcitelezettsdgek r6szletes szabillyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendeler
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapjan a Korm6ny a Ht. 32lA $ (1) bekezd6sben
meghatirozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordin6l6 ds Vagyonkezelt5 Zitrtk<inien Mrikdd6 R6szvdnyt6rsas6got jelolte ki.

ll.2 A Koordinii6 szerv akozszolg6ltatdsi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llftja ki. A k<izszolgiitato hi6nyos vagy



k6sedelmes adatszolgdltat6sa eset6n a Koordiniil6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal

6rintett ingatlanhasznii6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv tital legut6bb kiszitmlilzott
kozszolg6ltat6si dij161 6llit ki szitmlifi. Azezzel osszefi.igg6sben keletkezo dijkorrekci6 eset6n

minden helytrill6si kdtelezettseg aKozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolg6ltatdsi

dijkiildnbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes

szolg6ltat6si dijba besz6mitja" A kdzszolghltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l

eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi krivetkezm6ny6rt aKdzszolgdltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgitltat6sb6l

kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs kdzszolg6ltat6si dljfizet6s

meghatirozva az adatszolgirltatdsban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal

osszefiigg6sben teljesit6s tort6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

kemi az illetdkes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiitat6t, hogy a megki.ildcitt ingatlanokon vdgzett

szolg6ltatis6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st

legkdsobb az ertesitds kezhezvetel6t koveto 8 napon beltil.

A konekci6t k<ivetoen - a kdzszolgiitat6 elt6r6 adatszolgiitat6sa hiany6ban - a Koordin6l6

s zerv a ko zszolgilltat6s i dii at az i n g atl antul aj do no snak szimlilzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6.ml6zott 6s az ingatlanhasznill6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem

fizetett kdzszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kozszol giitatl rdszerc akozszolg6ltat6si szerzod6sbenrogzitelt feladatok el,Jeff$66rt

a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdillkoditsi k<izszolg6ltatrisi dij meg6llapitisdert felelSs

m i ni s zter 6ltal me g hat 5r o zott szol giltatits i dij at fi zet.

11.6 A k6zszolg6ltat6 az 6nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felel6s 6ltal kiadott

teljesitdsigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolgiitato iltal a Koordin6l6 szew rdszere a

rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tclrt6n6 megkiild6se a szolgiltatrisi dij fizet6s6nek

felt6tele.
Az flnkormtnyzat koteles a teljesitdsigazol6st a Kozszolgiitat6 reszlre a teljesit6ssel 6rintett

idoszakot koveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormanyzat a teljesit6sigazol6s

kiad6s6val alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, ,igy u kozszolgilltat6 jogosult az ezzel

kapc so latban keletkezo kdr it az 0nkorm6ny zat fel6 6rv6ny e siteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazdSlkod6si k6zszolg6ltat6s teljes kozvetlen kcilts6ge

megt6ritesre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a k0zszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6.l6 szerv 6ltal kijelOlt

szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.
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lf .8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjin az Onkormdnyzat a kozszolgLiltatdsi
szerzod6st annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t kdvet6en haladdktalanul, de legk6sobb 8
napon behil elektronikus riton megkiildi a Koordindl6 szerv reszdre.

12. A kiizszolgfltatfsi szerz6d6s hatrllya
Felek jelen szerzSd6st 2023. januir 01. napjrival kezdodo hatrillyal, hatdrozott iddre, 2023.
jrinius 30. napj6ig k6tik.

Felek a szerzo ddst kciz<i s me ge gy ezes sel, c sak ir6sban m6do sithatj 6k.

13. Akiizszolgr[ltatisiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megsztinik
a) a b enne me ghatir o zott i d6tartam lej iirtdval,
b ) a Kozszol g6ltat6 j o gut6 d n6lktili megsztin6 s6vel,
c) eliililssal, ha a teljesitds mdg nem kezd6d<itt meg,
d) felmonddssal
e) afelek krizcis megegyezds6vel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kozszolgiitatilsi szerzodest a Polgari Tdrv6nykonyvben
meghatinozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kiizszolg iitat6

a hulladdkgazdrilkodrlsi kcizszolg6ltat6s elliltrisa sor6n a kdrnyezet v6delmere
vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a fi, vonatkoz6 hat6s6gi dont6s el6irrisait sflyosan
megs6rtette, 6s ennek t6nydt a bir6s6g vagy ahat6s6g jogerosen meg6llapftotta,
a szetzod6sben megrlllapitott kdtelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

a hullad6kgazddlkodrisi krizszolg6ltat6si szerziidest az Onkorminyzat felmondja, ha a
Kcizszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel vagy megfelelosdgi
v6lem6nnyel.

13,2 A K<izszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrv6nykcinyvben meghatirozottakon trilmenoen a
kozszolgilltatisi szerz6d6st akkor mondhada fel, ha

az Onkorm fnyzat a kozszolgdltatrisi szerzoddsben meghat drozott k6telezetts eget - a
Kcizszolg6ltat6 felsz6litiisa ellen6re - srilyosan megsdrti, es ezzel a K6zszolgrlltat6nak
kitt okoz, vagy akad6lyozza a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s teljesft6sdt; vagy
a kdzszolgriltat6si szerzodes megkritds6t krivet6en hat6lyba l6pett jogszabaly a
kdzszolg6ltatiisi szerzodds tartalmi elemeit itgy viitoztatja ffieg, hogy M a
Kcizszolgdltat6nak a hullad6kgazddlkoddsi kdzszolg6ltat6s szerz6ddsszerti teljesitese
krirdbe tartoz6ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mdrt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerz6ddst a kcizszolg6ltat6 felmondja, a telepiildsi
<inkorm6nyzathaladektalanul gondoskodik aznj k<izszolgriltat6 kiviilas zttts1rol.
A fentiek teljesiil6se eset6n akdzszolgirltatdsi szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt aKozszolgiitato ahulladdkgazd6lkod6si kcizszolgrlltat6st v6lto zatlanul
ell6da.
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13.4 Ha a teljesitls az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghiirsul, illetve ha a szerz6d6s

neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormanyzat az 6ves k<izszolg6ltat6si dij 50%-6nak

me gfelel o me ghirisulis i kdtbdr frzetlsdr e kriteles.

14, Elj{rrls a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kozszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se vagy megszrintet6se eset6n a K<izszolgilltat6 az ij
kozszolg6ltat6 kiv6lasztdsfuig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgiltat6st villtozatlartul ell6tja.

A hullad6kgazdalkodasi k<jzszolg6ltatrlsi szerzod6s megsztin6se eset6n a kozszolg6ltat6s

ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban 16vo iigyek iratait 6s nyilvrintart6sait a Kdzszolgiitat6 a

teleptil6si onkormanyzatnak akozszolgitltatdsi szerzod6s megsziin6se napjan iiadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsSsorban az egymis kdz<itti t6rgyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.

Amennyiben a jogvit6t a Felek targyal6s ftj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6srigi

elj6r6s lefolytat6sara a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a P6csi Tdrvdnyszdk

illet6kessdg6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, ktivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm Snyzat r€szdrol:

ndv: Petrovics Tibor polg6rmester

telefon: 06-7217 0l-825
e-mail : siklo snagyfalu@freemail.hu

a Kiizszol g iitatil r eszer ol:
ndv: Bir6 Pdter i.igyvezet6

telefon: 721 805-420

e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizitr6lag a

szeruodds teljesit6s6vel osszeftigg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsolod6

egy6bjogos drdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezelds sor6n a

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabilyzataik rendelkezdsei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-DrfvaHullad6kgazd6lkoddsiProgram
A Kozszolgiitat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk<iz<iket a ktizszolgiitatfis teljesit6se kapcs6n.

Felek kritelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsul6si Taniics hatitrozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik
drvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy

rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze

valamelyik szerv, vagy hat6siry vagy biros6g



annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja fleg, rigy a szerz6d6s tdbbi rdsze 6rv6nyes es

kikenyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerzod6st nem kcitdtte volna meg. A
jelen szerzoddsben nem szab6lyozott k6rdesekben els6sorban a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6\6 2015. 6vi CXLIII. trirv{ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g <inkorminyzatafu6l szolo 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny (Motv), valamint a
Polgrlri Tdrv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
tryazati j o g szab6lyok ir6nyad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut5n, mint akaratukkal mindenben
mege gy ez6t, j 6v6hagy 6lag irjdk al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgiltat6
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