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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI SZERZoDES

amely l6trejoft egyreszrril : Szemelyi Onkormdnyzat
sz6khely: 7763 Szemely,lskola u. 8.

PIR szrirn: 334659
ad6sziim: I 5334651 -l -02
k6pviseli: Kumli J6zsef Ferenc polgirmester
mint 6nkormdnyzat 1 a tovibbiakban: 6nkorminyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunrilis Szolg6ltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7632Ptcs, Sikl6si rit 52.

clgtregy z5kszttma: 02-09 -0645 5 6

ad6szima: I I 541587 -2-02
KUJ szri.rna: lOO27 9306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Krik6ny Regionrilis
Hullad6kkezelci Kiizpont/;
KSH sz6ma: I 1541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bi16 P6ter iigyvezet<i

mint Kozszolgeltat6, a tovrlbbiakban: Kiizszolgfltat6

m6s16sz16l:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kijztitt az alulirott helyen 6s napon az alfbbi felt6telek
melleft:

Szerzridci Felek a telepiil6si hulladdk gyiiijt6s6re, sz6llit6sira €s kezel6s6re vonatkoz6
ktizszolgtiltatris folyamatossiigiinak biaosit:isa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s k6telezetts6gek rendcz6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi iinkormrinyzati rendelet
v6grehajtisira az alAbbi szerzrid6st kritik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszrig helyi iinkormdrryzatair6l sz,5l,6 2011 . 6vi CLXXXX. tiirv6ny 13. g ( I )
bekezd6se szerint a helyi k6ziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kiizfeladatok kiir6ben
elliitand6 helyi <inkorm6nyzati feladatok koz6. tartozik kiiltiniisen a k6rnyezet-eg6szs6gtigy
(kiiztisaasrig, teleptil6si k<irnyezet tisztaseganak bitosit6sa, rovar- 6s r:igcs6l6irt6s).

A hullad6k6l sz6lo 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezd6se
szerint a telepiil6si tinkormiinyzat a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolgriltat6s elliitrisrit a

k<izszolgdltat6val ktit,iitt hullad6kgazdilkod6si kiizszolg6ltatdsi szerz<id6s fitjAn biztositja.

alapj6n jtitt 16tre.

1.3. A jelen szerzrid6s c6lja, hogy Szemely Kdzstg ki3zigazgatiisi teri.ilet€n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknril, hasznril6kndl (a tovribbiakban egyiitr:
ingatlanhaszniil6) keletkez6 telepiil6si szililrd hulladdk kezel6s6re fennrill6 kiizszol96ltatrissal
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kapcsolatban - a hatiilyos jogszab6lyoknak megfeleltien - az Onkorm6nyzat 6s a

Kiizszolgriltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kiitelczctts6geit szab|lyozza.

)
2.1. Az Onkorm{nyzat megbizza a Kiizszolg6ltat,bt az al6bb meghaterozott I'eladatok

elv69z6s6vel:

Szemely Kozs6g k6zigazgat:isi teriilet6n a telepiil6si hullad6k begyiijt6s6vel 6s elhelyez6s

c6lj6b6l tiirt6nS rendszeres elsz:illitrisrival a szerztjd6sben rdgzitctt id6tartamban, valamint

kezel6s6vel 6s :irtalmatlanitris6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkoddsi Program eszkiiz-

6s l6tesitm6ny6llominyrinak ig6nybev6tel6vel - ktizszolg6ltat6si szerztid6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyrijt6se, sz6llit6sa 6s kezel6se hetente 1 alkalommal

- lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal

- elkiil6nitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s k6thetente I alkalommal

2.2. A Kdzszolghltat| a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6s6t 2023. jaruir l-jtn
megkezdi.

2.3. A jelen szerz5d6s alapj6n a Kiizszotgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszabilyoknak 6s az ,iinkormilnyzatr rendeletnek megfelel<ien kiz6r6lagosan jogosult

Szemely Ktizs6g k<izigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re 6s kezel6s6re

irrinyrl6 kiizszolg6ltat6sok ell6lis6ra.

A kiizszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezcl6s6re irinyul6

kiizszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kite4ed a nem termeszetes szem6ly ingatlanhaszniil6

a hlztartlsi hultad6khoz hasonl6 hullad6k rlszbt kbpezo vegyes hullad6k6r'a is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A k,iizszolg6ltat6s teljesit6s6nek tertileti kiterjed6se: Szemely Kdzs6g kiizigazgatrisi tertilet6n.

A kiizszolg6ltatis kiir6be tartoz6 hulladek elhelyez6se 6s kezel6se: a Kiik6nyi Rcgion5lis

Hullad6kkezel<i Kiizpontban vagy ltrak6rillomiison, illetve m6s, kiirnyezetv6delmi, miikiid6si

enged6llyel rendelkezti hulladekkezel6 16tesitm6nyben.

3. Az Onkorm6nyzat kiitelezetts6gvillal6sa
3.1. Az flnkorm nyzat a 2. pontban irt k,iizszolgSltatiis ell6t6sira a Kiizszolgdltat6nak

kiz6r6lagos jogot biaosit.

3.2. Az Onkormrinyzat kiitelezetts6get v6llal:

- a kozszolgitltatris hat6kony 6s folyamatos ell:itAsAhoz a Kozszolgiitat6 szttmira

sziiks6ges informici6k 6s adatok szolg6ltatdsira,

- a kozszolg6ltat6s kiir6be nem tartozl hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6gek

k6zszolg6ltat6ssal tdrt6n6 osszehangolisiinak el6segit6s6re,

- a kozszolgitltatrisnak a telepill6sen v6gzett m6s kiizszolgriltat6sokkal val6

cisszehangol6s6nak eltisegit6s6re,

- a Kozszolglhat6 kizrir6lagos ktizszolg6ltat6si jogiinak biztosit6siira

- ^ telepiil6s kilzszolg6ltatris ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhasznril6i

vonatkoz6sAban n6v- 6s cimjegyz6k 6tadrisrlra, adategyezet6sre,

- kedvezn6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tadesera,

2

d,-



- u Onkormdnyzat i\lral rendeletben, vagy egyeb m6don biztositott dijkedvezm6ny
vagy mentess6g miatt felmeriil6 kdlts6gek megt6rit6s6re a Koordiniil6 szerv szAmira,

- a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, sz6llit sina, kezel6s6re

szolgril6 helyek es l6tesitm6nyek meghatirozis6ra. Ennek keret6ben kijeltili - a

Kdzszolg:iltat6val egyeztetve - azokat a gyfijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kdzszolgriltat6 Atvegye kiizterijleten a hullad6kot azon ingatlanhaszndl6kt6l,

mely ingatlanokhoz a Ki)zszolgiitat6 6ltal alkalmazott g6pjdrmiivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszrillit6 jrirmii sz6m6ra megfelel6 riwiszonyok biztosit6s6ra, (kiiliiniis
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kiizit iirszelv6ny6be bel6g6

farigak I evrigri srira),

- a kdzszolg6ltatrisi szerz6d€s kiizzet5tel|rll a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elkiiliinitett hullad6kgyijt6si rendszer helyi felt€teleinek
megszervez6s6r<il.

4. A Kiizszolg6ltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A k6zszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hrl,aartSsban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 6s idciszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellit6si id6szak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhasznril6k

rlszbre az 6ves hullad6kgazddlkoddsi kiizszolg6ltatasi dij 50%-at kell megAllapitani.)
ii. Lomtalanitas 6vente 2 alkalommal
iii. Elkiil<initett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s k6thetente I alkalommal t<irt6n<i

tisszegyiijt6s6r6l, elsz6llitdsdr6l 6s kezel6s616l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hi artisi hullad6khoz hasonl6 vegyes

hullad6k 6sszegyiijt6s6r6l, elszillit6srir6l 6s kezel6s6r6l.

- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyfijt6 ponton, hullad6kgyiijtS udvarban a hullad6k
ritv6tel6r5l, tisszegyiijt6s615l, elszrillitris6r6l 6s kezel6s6r5l.

b) Adminisztrativ feladatok:

- kdnyvel6s, sz6mvitel, b6rszrlmfejt6s

- adminisztr6ci6, nyilv6ntart6s, adatbizis-kezel6s

- jogi ngyvitel

- adatszolg:iltat6s

c.) az Onkorm Snyzattal egyiittmiikodve az iigyfelek szilmiira konnyen hozzdfbrheto
i.igyf6lszolg:ilat 6s t6j6koztatisi rendszer miikiidtet6se (Ktizponti iigyf6lszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint a kiizszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakossiigi tej6koztates.

4.2. A Kdzszolgiltat6 kdtelezetts6get vrillal tovribb6:

a) a ktizszolgriltat6s folyamatos 6s teljes kririi elliit6s6ra,

b) a ktizszolg6ltatiis meghatiirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisdg szerinti teljesit6s6re,

c) a kiimyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott mindsitesi oszt6ly szerinti

k,iivetelm6nyek biztositis6ra 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

krizszol96ltat6si szerz<id6s hat6lyossiig6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,
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d) akozszolgirltat6s teljesit6sehez sziiks6ges mennyis6gti 6s mincis6gfi jrirmii, gtp, eszkoz,

berendez6s biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsz6mir 6s k6pzetts6gii szakember alkalmazAs6ra,

e) a kozszolgiitaths folyamatos, biztons6gos 6s bcivithetri teljesit6s6hez szi.iks6ges

fejleszt6sek 6s karbantartdsok elv6gz6s6re,

0 a kozszolg|ltatils korebe tartoz6 hullad6k kezelesere meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvintart6si rendszer miik<idtet6s6re 6s a kozszolg6ltatris teljesit6s6vel <isszefiigg<i

adatszolgiiltat6s rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mfikodtet6s6hez sztiks6ges felt6telek biztositiis6ra,

i) az iigyfelek szimhra konnyen hozz|ferhet6 i.igyfelszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtikodtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elintez6si rendj6nek meg6llapitiisiira,

k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelti fedezetet

nyrijt a felel<iss6gi ktirben bekovetkezett Onkormimyzafriak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytiLjtes6hez az ingatlanhasznbl6legal6bb 2 ktilirnbtizo

tirm6rt6kii gytij tcied6ny k<iziil v 6laszthas son,

m) tobblethulladek elhelyez6s6t szolg6l6, a Kozszolg6ltat6 6ltal biztositott zshk

forgalmazisdra,
n) a Mecsek-Driva Hulladekgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

haszndlatira.

A Kozszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkodrisi enged6ly6nek sz6tna: PE/KTFO/00202-112022.'

PE/KTFO/00202-8 I 2021.

A K<izszolg6ltat6 megfelel6s6gi v6lem6ny6nek sz6ma: KP 126937 -2 I 2020.

A Kozszolg6ltat6 minosit6si enged6ly6nek szima: PE/KTFO/00889'1512022.,

P E/KT F O/ 037 04 -5 I 2022.
Min6sit6si oszt6ly: C/I.

5. Mentesi.il a Kiizszolgiitat6 a 4.1 pontban meghat6rozott kiitelezetts6g6tol vis maior eset6n,

tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6s6hez olyan

ritviszonyokat lh6- es sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kozitl, amely a

Kozszolgiltatil g6pj6rmtiveinek balesetmentes kiizleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akad6ly elh6rul6s6t koveto legk<izelebbi szrillit6si napon kiiteles

szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llitiisi napokon felhalmoz6dott

mennyis6gti telepi.il6si hulladek elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgr{ttat6 jogosult rnegtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:

az onkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6rci t6rol6ed6ny kihelyezese eset6n,

ha a t6rol6ed6nyben a telepi.il6si (kommun6lis) hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, epit6si tormel6k, 6llati tetem, mar6, n|rgezo
anyag, elektronikai hullad6k, folyekony vagy befagyott zsiradEk, gyul6kony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, sulyri thrgy, amely vesz6lyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gyiiijt<iberendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a kornyezetet.)



- a hullad6k nem a szabv6nyos, z6n tiirol6ed6nyben, illetve nem a Ktizszolgiltat6t6l
visirolt jelzell zs6kban keriil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatisakor a

kisz6r6dris vesz6lye fenn6ll (nem leziirt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a tlrol6ed6ny ktiriil szabdlytalanul, annak mozgatist 6s iirit6st akaddlyoz6 m6don

t,iibblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a trirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tirol6ed6nyek matricrijinak
hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgiltat6 jogosult alvrillalkozo(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiitat6 az

alvillalkoz6 ig6nybev6tel6t kiiteles az 6nkorm fnyzat szim ra bejelenteni.

7.2. A Felek riigzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6ge6rt a Kiizszolgiltat6 tigy felel,
mintha maga jrirt volna el.

8. A Kiizszolgdltatds teljesit6s6vel iisszefliggd adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgfltat6 az 1./ pontban meghaterozott szolgdltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilvantart6si rendszert kiiteles vezetni, mely tajtalmazza a szolg6ltat6si teriiletr6l elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kiizszol96ltat6s ig6nybev6tel6re kiitelezettek a ktizszolgriltat5s teljesites6vel kapcsolatos

min6s6gi 6szrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiltat6 sz6khely6re (7632 Ptcs,
Sikl6si irt 52.) vagy a7602Pbcs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolg6ltat6 koteles

ir6sban l5 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kiiteles a Kiizszolgtlltat6
k<irnyezetszennyez6s eset6ben, ha az a ktizszolgiltat6si tev6kenys6g6vel okozati

tisszef,igg6sben van. Amennyiben a panasz. 6szrev6tel az Onkormrinyzat helyi
hullad6kkezel6si kiizszolg6ltatiis rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a

Kiizszolgdltat6 30 napon beltil kiiteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az 6nkorminyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolgdltat6s dija
10.1 A hulladdkgazd6lkodrisi kozszolgriltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kijzmii-
szabiiyozAsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetekes miniszter rendeletben

rillapitja meg €s a Koordin6l6 szerv szedi be.

AHt.32lA. $ (4e) e) pontja alapjrin a Koordin6l6 szerv beszedi a kirzszolgaltat6si dijat 6s

kifizeti a kiizszolgdltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si kiizszolg6ltat6si 6s szolg6ltat6si dij
meg6llapitris66rt felel6s miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelel<ien meghat6rozott

szolgiltat6si dijat.
Az iillam e feladatainak ell6tris6ra koordinril6 szewezetet (a toviibbiakban: Koordinril6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kozszolgriltat6, a telepiil6si iinkormiinyzat, valamint a hullad6kgazd6lkodrisi

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordiniil6 szerv

feladatkiir6nek gyakorl6s6hoz sziiks6ges.
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A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett krizszolgdltatdsi dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordinrll6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal akozszolgitltat6nak fizetend<i szolgriltatrisi dijat.

10.2 A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazott krizszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.9, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en ttirtdrrt.

izetendci i.iritdsi diiak

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dii G0
60 ter* 110,-

80 ter 146,-

I l0-120 liter 201,-
*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszerlien haszn6l6 term6szetes

szem6ly ingatlanhaszn6l6 16sz6re, a telepiil6si iinkorminyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

szervezetek) di

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij (F0

I l0 liter 241,-

120 ter 278,-

240 ter 556,-

A Ht. 91.8 (6) bekezd6s szerinti intezmenvek diiai:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dii G0
ll0 ter 201,-

r20 ter 226,-

240 ter 452,-

I 100 liter 2 070,-

Tobblethullad6k gyiijt6s6re szolg6l6 zs6k 6ra: 361, - Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az Sltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
trirv6ny rendelkez6seinek megfelel<ien j6rnak el.

ll. AUami hullad6kgazdilkodisi kiizfeladat-ellStis
11.1 Az 6llami hullad6kgazdrilkodrisi kcjzfeladat ellfithsira l6trehozott szewezet

krjeltil6s6r6l, feladatkorer<il, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

kiitelezettsdgek r6szletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben

meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si

Koordinrll6 6s Vagyonkezel6Zirtk<inien Miikod6 R6szv6nyt6rsas6got jelolte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv akozszolgitltat6si dijakra vonatkoz6 szimlirkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A kozszolg6ltato hiilnyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelci adatszolg6ltat6ssal

6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kisz6ml6zott
kozszolgiltat6si dijrol 6llit ki sz6ml6t. Az ezzel osszefi.igg6sben keletkezS dijkonekci6 eset6n



minden helydlliisi k,titelezetts6g a Kcizszolgdltat6t terheli. Az igy keletkezo kiizszolgdltatrisr

dijkiiliinb<izet pozitiv m6rleget a Koordin6l6 szerv a kdzszolgriltat6nak fizetend6 esed6kcs

szolg6ltat5si dijba beszrimitja. A kiizszolgriltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6bol

eredti, a Koordinrll6 szerv iiltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi ktivetkezm6ny6rt a Krizszolg6ltat6t terheli a felel6ss6g.

f l.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6sb6l

kiindulva megiillapitja azon ingatlanok kiir6t, amelyre nincs kiizszolgdltatiisi dijfizet6s

meghat6rozva az adatszolglltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal

iisszefiigg6sben teljesit6s ttirt6nt. A Koordinril6 szerv e k6rben jogosult ingyenesen adatot

kbmi az itlet6kes hat6sagt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6

ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapjSn rcgzitett ingatlanok adat^it a Koordinil6 szerv megkiildi a

kiizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kiizszolgaltat6t, hogy a megkiildiitt ingatlanokon v6gzett

szolg6ltat6s6nak megfeteltien korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrist

legk6s6bb az 6rtesit6s kezhezvetel6t kdvetti 8 napon beliil.
A konekci6t k<ivet6en - a kiizszolgriltat6 elt6rti adatszolgriltatrisa hianyrlban - a Koordin6l6

szerv a kdzszolgiltatesi dijat az ingatlantulajdonosnak sz6ml6zza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszirmlinott 6s az ingatlanhasmril6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem

frzetett kozszolg ltatrisi dij behajtisa 6rdek6ben int6zkedik.

I1.5 A Kiizszotg6ltat6 r6sz6re a kdzszol giitatisi szerzodlsben riigzitett feladatok ellitrisri6rt

a Koordinril6 szerv a hullad6kgazd5lkodisi kdzszolg6ltatrisi dij meg6llapitrise6rt felel6s

miniszter 6ltal meghatdrozott szolg6ltat6si dijat ftzet.

11.6 A kiizszolgilttat6 az Onkormrinyzat. mint ell6tiis6rt felel6s rlltal kiadott

teljesitdsigazoldssal igazolja, hogy a kiizszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolgriltat6 6ltal a Koordinil6 szerv r6sz6re a

rendszeres adatszolgaltatas keret6ben t6rt6n6 megktild6se a szolgriltatasi dij fizet6s6nek

felt6tele.

Az 0nkorm6nyzat k6teles a teljesit6sigazol6st a Ktizszolg6ltat6 16sz6re a teUesit6ssel drintett

id5szakot krivet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az onkormiinyzat a teljesitesigazolas

kiadiisival alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a kiizszolgiiltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban kel etkezo kiret az Or*ormlnyzat fel6 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg:iltat6si dijban a hullad6kgazd6lkodrisi kiizszolg6ltatris teljes ktizvetlen ktilts6ge

megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rtil a Koordinil6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a kiizszolgriltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv iiltal kijeliilt
szervezetnek iitadni. A haszonanyag-6rtekesit6sb6l ered<i bevEtel a Koordin6l6 szervet illeti

meg.

ll.8 Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjin az Onkorm6nyzat a kiizszolgtiltat6si

szerz<id6st annak megkdt6set vagy m6dositds6t kovet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8

napon beliil elekhonikus riton megkiildi a Koordinril6 szerv r6sz6re.

'7
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12. A kiizszolgiltatSsi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzcid6st 2023. janurir 01. napj6val kezd<id6 hatillyal, hat[rozott idbre, 2023.
jfnius 30. napj6ig kotik.

Felek a szerz6d6st k<iz<is megegyezbssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgiltatSsi szerz6d6s megszffn6se

A kozszolgriltat6si szerz6d6s megsztinik
a) a benne me ghat6rozott id6tartam lej 6rtrlval,
b) a Kozszol g6ltat6 j ogut6d n6lktili me gsztin6s 6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6dritt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek k<iziis mege gy ez6,s6vel.

13.1 Az Onkormdnyzat a k<izszolgriltat6si szerz6d6st a Polg6ri Trirv6nykonyvben
meghathrozott felmond6si okokon tulmen6en akkor mondhada fel, ha a Krizszolg6ltat6

a hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltatris ellltrisa sor6n a kcirnyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dont6s el6ir6sait sflyosan
megsertette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,
a szerztid6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsertette.

a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgrlltatisi szerzod6st az Onkorm6nyzat felmondj a, ha a
K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sitesi enged6llyel vagy megfelekis6gi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolgflltat6 a Polg6ri Torvenykonyvben meghatirozottakon tulmen6en a
k<izszolg6ltatisi szerziid6st akkor mondhatja fel, ha

az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerz<idesben meghat6rozott k<itelezetts6get - a

Ktizszolg6ltat6 felsz6litrlsa ellen6re - srilyosan megsdrti, 6s ezzel a Kozszolgdltat6nak
k6rt okoz, vagy akadiilyozza a hullad6kgazd6lkodrisi kiizszolg6ltatils teljesit6s6t; vagy
a kozszolg6ltat6si szerz6d6s megkiit6s6t krivet6en hat6lyba l6pett jogszabilly a

kozszolg6ltat6si szerzldls tartalmi elemeit tgy villtoztatja rneg, hogy az a

K<izszolg6ltat6nak a hullad6kgazd5lkod6si k<izszolg6ltaths szerzbd6sszerti teljesit6se
k<ir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent<is m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerz6d6st a kozszolg6ltat6 felmondja, a teleptil6si
onkorminyzathalad1ktalanul gondoskodik azij kozszolgilltat6 kiv6lasztrisrir6l.
A fentiek teljesi.il6se eset6n akozszolgbltat6si szerz6d6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si idci alatt a KtizszolgLltato ahullad6kgazdrilkodrisi kozszolgriltathstv|ltozatlanul
ell6t1a.

13.4 Ha a teljesitls az Onkorminyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve,ha a szerzodes
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormdnyzat az 6ves kozszolglltatrisi dij 50%o-6nak
me gfe lel6 meghirisul5si k<itb6r fizetlslr e kcitele s.
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14. Eljdris a szerz6d6s megsz{in6se eset6n

A kozszolg6ltat6si szerzodls megsz[in6se vagy megsztintet6se eset6n a Kozszolgiltat6 az ij
kozszolgiiltat6 kiv6laszt6s6ig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgiltat6st vflltozatlanul ell6tja.

A hullad6kgazdilkodilsi ktizszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se eset6n a k<izszolgrlltat6s

ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kiizszolghltat6 a

telepi.il6si onkorm6nyzatnak a kiizszolgiltat6si szerz6d6s megsziin6se napj6n iiadja.

15. Jogvitik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elstisorban az egymis ktizotti t6rgyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.

Amennyiben a jogvitit a Felek t6rgyal6s irtjin 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi

elj6r6s lefolyat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fi.igg6en a P6csi T<irv6nysz6k

illet6kess6g6t kotik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz<id6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kovetel6st irilsba kell

foglalni.
A szerzldbs teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintEzlsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm Anyzat r6szer<il:

n6v: Kumli J6zsef Ferenc polg6rmester

telefon: 06-72137 l-663
e-mail : polgarmester@szemely.hu

a Ktizszolgfltat6 r6sz6r<il:

n6v: Bir6 P6ter i.igyvezetti

telefon: 721805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizhr6lag a

szerz<id(s teljesit6s6vel <isszefi,iggo kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6

egy6bjogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkezdsei szerint jrlrnak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdilkodisiProgram
A K<izszolgbltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

kereteben megval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszk<izoket a k<izszolg6ltat6s teljesitese kapcs6n.

Felek k<itelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzcides brirmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sig vagy bir6s6g

annak erv6nytelens6g6t illlapitja ffi€g, rigy a szerzldbs tobbi rbsze 6rv6nyes 6s

kikfnyszerithetci, kiv6ve, ha an6lkiil bArmelyik FEI a szerzcid6st nem kdtdtte volna meg. A
jelen szerz6desben nem szab6lyozott k6rd6sekben els<isorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi

CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kozbeszerzesekr<il sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a
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Magyarorsziig iinkormdnyzatair6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXXIX. t<irv6ny (Mi;tv), valamint a

Polg5ri Tiirvdnykiinyw6l s2616 2013. 6vi V. tiirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
{gazati j o gszabiiyok i r6nyad6 ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyez<it, j6vrlh agyiiag i4irk a16,.

D6l-Kom NonProfit Kft.
7(i32 Pecs, Sitl6si 0t 52.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgdltatri
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