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HULLADEKGAZDAT,XONASI XOZSZOLGALTATAS I SZF,F(Z6OB S

amely ldtrej6tt egyrdszrol : Szava Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7813 Szava, Kossuth L. u. 41.

PIR sz6m: 334242
adoszdm; l 5 3 3 4242 - | -02
k6pviseli: Haszill6nd Lovas Beatrix polgiirmester
mint <inkorm iny zat (a tovdbb i akban : 6 nko rm iny zat)

D6l-Kom D6l-Dunrlntrili Kommunilis Szolg6ltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tfrsas6g
szekhelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.

ce gtr e gy zekszirma: 02 -09 - 0 64 5 5 6

adoszdma: I 1 5 41 587 -2-02

KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-K6k6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kdzp ont I ;
KSH sz6ma: 11541587-3 8 1 l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter i.igyvezeto

mint Kdzszol griltat6, a tov6bbiakban : Kiizszol gr{ltatri

miisreszrol:

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kcizdtt az alulirott helyen es napon az ali.},bi felt6telek
mellett:

Szerz6dS Felek a teleptilesi hulladdk gyiijtdsdre, sz6llitiis6ra 6s kezel6s6re vonatkoz6
kozszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biaositdsa 6rdek6ben a teleptildsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi iinkorm6nyzati rendelet
vdgrehajt6sitra az al6bbi szerzod6st kcitik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi dnkormitnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi kciztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok k<ir6ben
ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok kdzd tartozik ktildndsen a kdrnyezet-egdszsdgugy
(ktiztisztas6g, telepiil6si kdrnyezet tisztas6g6nak biztositrisa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<jrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezd6se
szerint a telepiil6si 6nkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolgiiltat6s ell6t6s6t a

kdzszolg6ltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltati.si szerzodds ritjan biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkormfnyzat KepviselS-testiilete z. hatilrozata
alapj6njritt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s celja, hogy Szava K<izs6g kozigazgatdsi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyi.itt:
ingatlanhasznal6) keletkezo telepiildsi szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6llo kdzszolg6ltat6ssal



kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat ds a
Kdzszolgfiltat6 k<iz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezetts6geit szabillyozza.

2.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgittat6t az al6bb meghatirozott feladatok
elvdgz6sdvel:

Szava Kcizs6g kozigazgat6si tertiletdn a telepiil6si hullad6k begyrijt6sdvel ds elhelyez6s
c6lj6b6l ttirt6no rendszeres elszrillitds6val a szerzod6sben rogzitett idotanamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkoddsi Program eszkciz-

es ldtesitm6ny6llomrlny6nak ig6nybev6tel6vel - krizszolg6ltat6si szerzod6s keretdben:
vegyes hullad6k gytijt6se, sz6llit6sa 6s kezel6se hetente 1 alkalommal
lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
elkiil<initett I szelektiv I hullad6kgytij t6s kdthetente 1 alkalommal

2.2, A Kiizszolg:iltat6 a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elv6gzeset 2023. janu6r l-jdn
megkezdi.
2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiitatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az 6nkormdnyzati rendeletnek megfeleloen kizir6lagosan jogosult Szava

Kozs6g kozigazgat6si teri.ilet6n a telepiildsi hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
kdzszolg6ltat6sok ell6t6sdra.

A kozszolgdltat6s megnevezdse: telepi.il6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezeldsdre irdnyul6
kdzszolg6ltat6i feladatok ell6trisa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhaszndl6
ahintartdsi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk reszetkepezo vegyes hulladekirra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettei.

A k<izszolg6ltat6s teljesitds6nek teri.ileti kiterjeddse: Szava K6zs6g kozigaz.gat6si teriilet6n.
A kdzszolgitltatis kordbe tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Kok6nyi Regioniilis
Hulladdkkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve miis, kd,rnyezetvddelmi, mrikcidesi

engeddllyel rendelkezo hulladekkezel6 l6tesitmdnyben.

3. Az On k ormhnyzat kiitelezetts6 gvillalisa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt kozszolg5ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgrlltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.
3.2. Az Onkorm r{nyzat kotelezettsdget v6llal :

a kozszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos ell6tiisiihoz a Kozszolgiitato szhmdra

s ztiks 6 ge s inform 6c i 6 k 6 s ad atok szol girltatis itr a,

a kozszolgdltat6s kdr6be nem tartoz6 hulladdkgazd6lkodrisi tev6kenysdgek

kcizszolg6ltat6ssal t<jrten6 osszehangol6sanak elosegitds6re,

a kozszolgriltat6snak a teleptil6sen vegzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6
6sszehangoLls6nak el6segit6s6re,

a Kcizszo I g 6ltat6 kizar6 lago s kdzszol g6ltatSsi j o g 6nak bizto sitiis 6ra

a telepiil6s kcizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhasznirl6i
vonatkoziis6ban nev- 6s cimj egy zek irtadisitra, adategyezet6sre,

kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapjSul szolgril6 adatok ifiadisdra,
az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biztositott dijkedvezm6ny
vagy mentessdg miatt felmeri.ilS koltsegek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szitmitra,
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a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6sdre, szdllitilsira. kezel6s6re
szolgrll6 helyek 6s ldtesitm6nyek meghatirozisdra. Ennek keretdben kijeldli - a

Kozszolgiiltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a KiSzszolgilltat6 6tvegye kcizteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a K<izszolg6ltat6 6ltal alkalmazott gepjirmtivel nem tud behajtani,
a hullad6ksz6llit6 j6rmri szdmira megfelelo irtviszonyok biztosit6s6ra, (kiiloncis
tekintettel a tdli h6- es sikoss6g-mentesitdsre, valamint akozit tirszelv6ny6be bel6g6
fadgak levdg6s6ra),

a kozszolgdltatris i szer zo des kozzetetelero I a helyben szok6so s m6don gondo skodik,
gondoskodik az elkiil<initett hulladdkgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek
megszervezeserol.

4. A Kiizszolgriltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A kozszol grlltat6 gondoskodik:
A he^artfisban kel etkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(UdUl6 ds idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellhthsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k

rdszdre azdves hulladdkgazdSlkodrlsi kdzszolg6ltat6si dij 50%o-6t kellmeg6llapitani.)
ii. Lomtalanit6s dvente 2 alkalommal
iii. Elkiildnitett lszelektivl hullad6kgyrijt6s k6thetente I alkalommal tcirt6no

6 s s ze gytij t6 s6ro l, elszdllititsir6 I 6 s ke ze I 6 s 616 l.
A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezS hlzttrtitsi hullad6khoz hasonl6 vegyes

hul1ad6k o s sze gy lij t6 s6ro l, elsziilititsir 6 I 6 s ke zel d s6ro l.
Az iitala tizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgyiijto udvarban a hulladdk
6tv6tel6ro l, risszegytij t6s6rol, elsz6llitris6r6l 6s kezeles6r6l.

b) Adminis drativ feladatok:
k<inyveles, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
adminisztr6ci6, nyilv6ntartds, adatb6zis-kezel6s
jogi tigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormfnyzattal egyiittmrikddve az iigyfelek szirmira kdnnyen hozztferheto
i.igyf6lszolg6lat 6s tijdkoztatisi rendszer mtikddtet6se (K6zponti tigyf6lszolgiiat cime:7632
P6cs, Sikl6si ut 58.), valamint akozszolgilltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tijdkoztaths.

4.2. A Kiizszolgrlltat6 k6telezetts6get v6llal tovdbb6:
a) a kdzszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes krini ell6tds6ra,

b) akdzszolgitltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a kdrnyezetvddelmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minositdsi osztdly szerinti
kdvetelm6nyek biztositSs6ra 6s a minosit6si engeddly hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltatilsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) akozszolgLiltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gri 6s min6s6gti jdrmi, gdp, eszkoz,

berendezds biztosit6s6ra, a sziiks6ges ldtszdmri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsdra,



e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztonsdgos 6s bovitheto teljesit6sdhez sziiksdges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gzds6re,

0 a kozszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6 hullad6k kezeldsdre meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrik<idtet6s6re 6s a kcizszolg6ltat6s teljes(t6s6vel dsszeftiggo

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

mtik<idtetes6hez sziiks6ges felt6telek biztosit itsira,
i) az ugyfelek szitmdra ktinnyen hozziferheto tigyf6lszolgillat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtikddtetes6re,
j) a fogyaszt6i kifogdsok 6s 6szrevdtelek elintdzesi rendj6nek meg6llapitdsira,
k) a tev6kenys6g ell6t6srlhoz sztiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi kcirben bektivetkezett 0nkormilnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitds6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez azingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 ktilcinbozo
tirmdrt6kti gy rij toeddny krj ziil viilaszthasson,

m) tribblethullad6k elhelyez6s6t szolgii6, a K<izszolg6ltat6 6ltal biztositott zsitk
forgalmazdsira,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
haszniiatira.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6lyenek sz6ma: PE/KTFO 100202-112022.,
PE/KTFO / 00202-8 t2021.
A Kdzszo I g illtato me gfelel6 s6 gi v6lem6ny 6nek szima: KP I 26937 -2 I 2020.
A Kcizszolgdltat6 minosft6si enged6ly6nek szitma PE/KTFO 100889-1512022.,
P E/KTF O I 037 0 4 -5 I 2022.
Min6sft6si osztrily: C/I.

5. Mentesiil aKdzszolgiitat6 a 4.1 pontban meghat6rozott kotelezettsdgdtol vis maior esetdn,
tovdbb6 ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkrizelitesdhez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossiig mentessdg, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akozutl, amely a
Kiizszolg{ltat6 gdpj6rmriveinek balesetmentes kcizleked6sdt biaositja. Ez esetben a

Kiizszolg{ltatr6 az akad6ly elh6rul6s6t koveto legk6zelebbi szdllftrisi napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kilteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti teleptildsi hulladdk elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgriltatri jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
az Onkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l eltero tiirol6edeny kihelyezdse eset6n,
ha a tarol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kordbe nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si tormeldk, 6llati tetem, mar6. mergezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, sirlyri tirgy, amely veszdll,ezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6get, vagy megrong6lhatja a
gytij toberendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa s or6n v eszely eileti a kcirnye zetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt tirol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgitltattit6l
v6s6rolt j el zett zsikb an kertil kihelyez6 sre,



a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t5rol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nemlezirt illetve s6rtilt ed6ny)
ha a t6rol6eddny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s i.irit6st akadilyozo m6don
tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6jrlnak
hi6nya, illetve s6riil6se esetdn.

7. Az alv6,llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v0gezhetfl tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alviilalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgdltat6 az
alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t kriteles az Onkorm ilnyzat szirnirabejelenteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alvitllalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgilltatil rigy felel,
mintha magajirt volna el.

8. A Kiizszolgrlltatfs teljesitdsdvel dsszefi.iggo adatszolg6ltat6s biZosit6sa 6rdekdben a

Kiizszolgiltatfl az l./ pontban meghatilrozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elki.il<initett
nyilv6ntart6si rendszert k<iteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiiltat6si tertiletrol elsz6llitott
6s drtalmatlanitott telepi.il6si hullad6k mennyisdgdt.

9, Akozszolgriltat6s ig6nybevdteldre k6telezettek a kcizszolgriltat6s teljesitdsevel kapcsolatos
minosdgi 6szrev6teleiket, kifog6saikat iriisban a Kiizszolgiltat6 sz6khely6re (7632 Pecs,
Sikl6si fi 52.) vagy a7602Pecs,Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgiltat6 kriteles
ir6sban l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre kciteles a Kiizszolgiltat6
kdrnyezetszennyezls eset6ben, ha M a kdzszolgriltat6si tev6kenys6g6vel okozati
osszeftigg6sben van. Amennyiben a panas4 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezeldsi kdzszolgriltat6s rendjdrol sz6l6 rendelet6nek rendelkezds6t kifog6solja, a
Kdzszolgfltat6 30 napon beltil k<iteles az i.igyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az 6 nkorm inyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgiltatris dija
10.1 A hullad6kgazdrilkod6si krizszolgiiltat6si drjat a Magyar Energetikai 6s Kcizmti-
szabiiyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetekes miniszter rendeletben
6llapida meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

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

kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hulladdkgazdiikoditsi kdzszolgriltat6si 6s szolgriltatrisi dij
meg6llapitris66rt felel6s miniszter rendeletdben foglaltaknak megfelel6en meghat6rozott
szolg6ltat6si dijat.
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz ldtre.

A helyi kdzszolg6ltat6, a telepi.il6si onkormiinyzat, valamint a hullad6kgazdrilkod6si
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s informici6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdr6nek gy akorlisithoz sztiks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett krizszolg5ltat6si dij felosztils6nak elv6t. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a k<izszolg6ltat6nak fizetendo szolgiitatitsi dijat.
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10.2 A kdzszolgfltat6 altal alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.g ds

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tortent.

A I tdsi diiak:
Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij

(F0
60 liter* 73,
80 liter 98,-
1 10-120 liter 134,-

*a38512014. (X11.31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds eletvitelszerr.ien haszn6l6 term6szetes

szemdly ingatlanhasm616 rdszdre, a teleptil6si Onkormiinyzat 6ltal kiadott igazolls alapj6n.

szervezetek) diiak:
Eddnymeret Egyszeri nett6 iirit6si dij

(F0
1 10 liter 161,-
120 liter 176,-

240 hter 352,-

A Ht. 6 6s szoci6lis i
Ed6nym6ret Egyszeri nett6 i.irit6si dij

(F0
1 l0 liter 134,-

120 liter 147,-

240 hter 294,-
1 100 liter 1 346,-

Tobb lethulladdk gytij t6 s6re szo I g 6lo zsik ir a: 3 6 l,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az iitalfunos forgalmi ado megfrzet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
tdrvdny rendelkezdseinek megfelel6en j 6rnak el.

11. A[ami hullad6kgazddlkoddsi kiizfeladat-elldtris
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkodrlsi kcizfeladat ell5tris6ra ldtrehozott szeryezet
kijel6l6s6rol, feladatk<jrdr6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szabillyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjrln a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben
meghatfuozott feladatokra Koordinril6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtk<inien Miikddo R6szv6nytiirsas6got jelolte ki.

ll,2 A Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n rillitja ki. A kozszolgiitato hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgdltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhasznal6 tekintet6ben a Koordiniil6 szerv iital legut6bb kiszitmlirott
kiizszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szitmlitt. Azezzeldsszefliggdsben keletkezo dfjkorrekci6 eseten



minden helyt6ll6si kdtelezettsdg a Kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 k6zszolg6ltat6si
dijktilonbrizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes

szolgiitatisi dijba beszdmitja. A krizszolgiitat6 hidnyos vagy helytelen adatszolgdltat6s6b6l
ered6, a Koordin6l6 szery iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott szrimlikkal
kapcsolatos valamennyi krivetkezm6ny6rt a Krizszolgdltat6tterheli a felel6ss6g.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgdltatesb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs kcizszolg6ltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszeftgg6sben teljesft6s tcirt6nt. A Koordintil6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sziiksd ges adataik megallapitdsa drdekdben.
A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordinrll6 szerv megktildi a

kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a k<izszolgiitat6t, hogy a megki.ild<itt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgdltatrist
legk6sobb az 6rtesit6s kezhezvetel6t kdveto 8 napon beliil.
A korrekci6t krivetoen - a kdzszolgilltat6 elt6ro adatszolgdltatdsa hiany6ban - a Koordin6l6
s zerv a ko zszol giitat 6s i d ij at az ingatlantul aj dono sn ak szimlilzza ki.

ll.4 A Koordinii6 szerv akiszitmllzott 6s az ingatlanhaszndlo iitalhatdridon beliil ki nem
fi zetett kcizszolg6ltat6si dij behaj t6sa 6rdekdben int6zkedik.

1 I .5 A Ktizszolg itltato r€szerc a k<izszolg6ltat6si szerz6d6sben r<igzitett feladatok ell6t6srl6rt
a Koordindlo szerv a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg:iltatdsi dij meg6llapititsircrt felel6s
m i ni szt e r 6ltal me gha titr o zott szol giitatits i dij at fi zet.

11.6 A ktizszolgiiltat6 az 6nkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felel6s 6ltal kiadott
teliesitisigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesftdsigazol6snak a k<izszolgilltat6 6ltal a Koordin6l6 szew r€szdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tcirtdnd megkiildds e a szolgitltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkorminyzat kciteles a teljesit6sigazolist aKdzszolgiitat6 rdszdre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdvet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormanyzat a teljesit6sigazol6s
kiad6s6val alapos indok n6lki.il k6sedelembe esik, rigy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kdrdt az Onkormriny zat fele drv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltatdsi dijban a hullad6kgazd6lkodisi kdzszolg6ltat6s teljes kdzvetlen kdlts6ge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordinill6 szerv 6ltal kijelcilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordiniil6 szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkorminyzat a kcizszolg6ltat6si
szerzSd6st annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t kOvetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8
napon beliil elektronikus riton megktildi a KoordinSl6 szerv rdsz6re.
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12. A kiizszolgdltatrfsi szerz6d6s hatitya
Felek jelen szerz6d6st 2023. janur[r 01. napj6val kezd6d6 hat6llyal, hatirozott id5re, 2023,
jrlnius 30. napj6ig kdtik.

Felek a szerziSddst krizris megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. Akiizszolgfltatisiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolgeltat6si szerzodds megsztinik
a) a benne me ghatiirozott id6tartam lej 6rt6val,
b) a Kozszol g6ltat6 j o gut6d n6lkiili me g szrin6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdod<itt meg,
d) felmondilssal
e) a felek kcizds megegy ez€s6vel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri T<irv6nyk<inyvben
meghat6rozott felmondiisi okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a K<izszolg 6,ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltatiis ell6t6sa sor6n a kdrnyezet v6delmdre
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6sdgi diint6s eloiriisait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,
a szerzod6sben megdllapitott k<itelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsertette.

a hullad6kgazd6lkod6s i kdzszolgdltatdsi szerzoddst az Onkorm iny zat felmondj a, ha a
Kozszolgrlltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel vagy megfelelosegi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kcizszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrv6nykdnyvben meghat6rozottakon trilnrenoen a

kozszolgilltatisi szerzbd6st akkor mondhatja fel, ha

az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerz6d6sben meghatirozott kdtelezetts6gdt - a

K<izszolg6ltat6 felsz6litiisa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kcizszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s teljesitds6t; vagy
a kdzszolgriltat6si szerzod6s megkcitds6t kcivet6en hat6lyba lipett jogszab6ly a
kcizszolg6ltat6si szerzodes tartalmi elemeit rigy vfltoztatja ffieg, hogy az a

Kdzszolg6ltat6nak a hullad6kgazdiikoditsi k<izszolg6ltat6s szerzodesszeni teljesit6se
kdr6be tartoz6ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelentSs m6rt6kben s6rti.

f33 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzod6st a kdzszolgilltat6 felmondja, a telepiildsi'
cinkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodikazt$ krizszolgiiltat6 kiv6lasztrisdr6l.
A fentiek teljestil6se eset6n akozszolgitltat6si szerz6d6s felmonddsi ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a KozszolgSltato ahullad6kgazd6lkodrisi kcizszolg6ltatdst v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkormrlnyzatnak felr6hat6 okb6l meghifsul, illetve ha a szerzodes
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormrlnyzat az 6ves kdzszolg6ltatrlsi dij STo/o-inak
megfelelo meghitisulisi kritb6r fizet6s6re k<iteles.
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14. Eljfrds a szerz6d,6s megsziin6se eset6n

A kcizszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se vagy megsztintet6se eset6n a Kozszolgl,ltato az ij
kdzszolg6ltat6 kiv6lasztdsdig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgl,ltat6st viitozatlanul ell6tja.
A hulladekgazdiikodasi kcizszolg6ltat6si szerzbdes megszrindse esetdn a kdzszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait es nyilv6ntartilsait a Kdzszolgiitat6 a

teleptildsi <inkorm6nyzatnakakdzszolgitltatdsi szerzod6s megsziin6se napj6n atadja.

15. Jogvitrlk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis k<iz<itti trirgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tdrgyali.s ftj6n 60 napon beliil nem tudjrik rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a Pdcsi Jdr6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fliggoen a P6csi Tdrvdnysz6k
illetekess6g6t k6tik ki.

16, Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6sdvel kapcsolatos tigyintdzesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat rdsz6rol:
ndv: Haszill6n6 Lovas Beatrix polg6rmester

telefon: 06-72137 9 -05 4

e-mail : polgarmest er @szav a.hu

a Ktizszo lg 6ltat6 r eszer ol'.

ndv: Bir6 Pdter flgyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

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

szerzodes teljesitds6vel osszeftigg6 kapcsolattartils c6lj6b6l, illetve az althoz kapcsol6d6
egyeb jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a

kapcsol6do jogszabrilyok 6s adatv6delmi szabdlyzataik rendelkezdsei szerint j6mak el.

17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazdSlkodfsi Program
A Kozszolg6ltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr|va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitmdnyeket 6s eszkrizoket a kcizszolgiitatds teljesit6se kapcs6n.

Felek kcitelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsul6si Taniics hatitrozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod5,s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rd,sze

6rvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sttg, vagy bir6s6g
annak drv6nytelens6g6t iilapitja h€g, rigy a szerzodes t6bbi resze 6rvdnyes 6s

kik6nyszeritheto, kivdve, ha an6lktil b6rmelyik F61 a szerzodest nem kot<itte volna meg.A
jelen szerzod6sben nem szabirlyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tcirv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a
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Magyarorsz6g cinkorminyzatairol sz6lo 2071. 6vi CLXXXX. tdrvdny (Mdtv), valamint a

Polgrlri Tdrv6nykdnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkezdsei. illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab iiyok ir6ny ad6 ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6,n, mint akaratukkal nrindenben
megegy ezot, j6v 6hagy6lag irj 6k al6.

Itanal0{a. J 6u^ &alnx

Szava Kiizs6g Onkorm 6n yzata D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgf ltatri
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KIVONAT

Szava Ktizs6gi dnkormdnyzat Kepviselo-testiilet6nek 2022. november 14. napjan megtartott
kepviselo-testtil eti iil6se j egyz6k<inyvdbdl

Szava K0zs6gi Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
59 12022. (XI. 14.) szimri hatirozataz

Szava K6zs6gi Onkormanyzat K6pviselo testtilete a D6l-
Kom D6l-Dunrintuli Kommun6lis Szolgiltat6 Nonprofit
Korl6tolt Felelossdgti Tarsasrig 6s Szava Krizs6gi
Onkormrinyzat kozotti hullad6kgazddlkodesi
kdzszolgSltatasi szerzoddstervezet eloterjesa6s szerinti
tartalm6t megismerte, azt elfogadta.

A K6pvisel6-test[ilet felhatalmazza a polg6rmestert a
krizszol grlltatrlsi szerz6d6 s alitir Ssir a.

Felel6s: Haszill6n6 Lovas Beatrix polg6rmester

HatSrid6: azonnal

A kivonat hiteles:

Szava, 2022. noventber 22.

Haszill6n6 Lovas Beatrix sk.

polgdrmester
dr. Szarkindi Zita sk.

jegyzo

Pista Sindorn6 sk.
jegyz6kdnyv hitelesito

Dr. Szarkan di Zita jegyzo felhatalm azisa alapjrin kiadmrinyozta:

fu*a"d*J S.^,,t J j1-5 *'-?.-'-
Szab6n6 Gad6


