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Hur,raDfrrcetzoAlxooAsrKOzszoLGALTArAsrIaEp.ZODES

amely ldtrejcitt egyr6szrol : T rirony Kiizs6g Onkormrin yzata
sz6khely: 7811 Trirony, Kossuth L. u. 8.

PIR sz6m: 334225

ado szitm: I 5 3 3 42 5 9 - | -02
k6pviseli: Szark6ndi Lajos polg6rmester
mint <inkorm iny zat (a tov6bbiakban : On ko rminy zat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgdltatri
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gti Trirsasig
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
c e gS e gy zekszitma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

adoszdma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K<jk6ny Regionrilis
Hul I ad6kke zeliS Kozp ont I ;
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Kdzszolg6ltat6, a tovribbiakban: Kiizszol gf ltat6

m6sr6szrol:

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - k<izdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt{telek
mellett:

Szerzodo Felek a telepi.il6si hullad6k gytijtdsdre, sziilititsira 6s kezel6sdre vonatkoz6
kdzszolgriltat6s folyamatosstigdnak biztosit6sa 6rdek6ben a telepi.il6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok es kcitelezettsdgek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkormiinyzati rendelet
vdgrehajtrisdra az al6bbi szerzod6st k6tik meg:

l. A szerzdd6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi Onkormdnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. g (t)
bekezdese szerint a helyi kciztigyek, valamint a helyben biaosithat6 krizfeladatok k6r6ben
ellritand6 helyi iinkorminyzati feladatok koze tartozik ktildn<isen a kdrnyezet-eg6szsdgtigy
(koztisztas6g, telepiildsi kdmyezet tisztasrig6nak biztositdsa, rovar- 6s r6gcsiil6irtfis).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezd6se
szerint a teleptil6si tinkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkoddsi krizszolg6ltat6s ell6t6s6t a
k<izszolgriltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgiitatisi szerzodds ritjan biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az dnkorminyzat Kdpviselo-testiilete [SGf . hatirozata
alapj6n jritt l6tre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Trirony Krizs6g kozigazgatisi teri.ilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznal6) keletkezo telepiil6si szilfurd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg6ltatiissal
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kapcsolatban a hat6lyos jogszabillyoknak megfeleloen az Onkormfnyzat 6s a

Kiizszolgdltat6 kdz<jtti kapcsolatot, a Felekjogait ds k0telezetts6geit szabdlyozza.

2.

2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az al6bb meghatiirozott feladatok
elve9z6s6vel:

Trirony Kcizs6g kozigazgat6si tertiletdn a telepiil6si hulladek begytijtdsevel 6s elhelyezes

c6lj6b6l tdrt6n5 rendszeres elsz5llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitas6val - a Mecsek-Dr5va Hulladdkgazd6lkodfsi Program eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel - kdzszolg6ltat6si szerzod6s keretdben:

vegyes hullad6k gyrijt6se, sziillit6sa 6s kezel6se hetente I alkalommal
lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
elktil<initett lszelektivl hullad6kgyrijtds k6thetente 1 alkalomrnal, hiuhoz meno

rendszerben.

2.2. A Kiizszolgdltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6set2023.janu6r 1-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapjan a Kiizszolgiltatil, a Ht.-ben, illetve az rde vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az <inkorminyzati rendeletnek megfeleloenkizdr6lagosan jogosult Trirony

Kcizs6g kozigazgatLisi teri.ilet6n a telepi.il6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6

kcizszolg6ltat6sok elllt6sSra.
A k<izszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6

kdzszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szemely ingatlanhaszn6l6

ahtrnart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k rcszdt k6pezo vegyes hulladdkdra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A krizszolg6ltatrls teljesit6s6nek tertileti kiterjed6se: Trirony Kozsdg kozigazgat6si tertileten.

A kozszolg6ltat6s kcir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kcik6nyi Region6lis

Hullad6kkezelo K<izpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kcimyezetv6delmi, mrikdddsi

enged6llyel rendelkez6 hullad6Lkezelo l6tesitmdnyben.

3. Az Onkorminyzat kiitelezetts6gvf llalisa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgiltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkorm inyzat k<itelezetts6get v6llal :

a k<izszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Krizszolg6ltat6 szfrmirra

s ziiks 6 ge s informric i 6 k 6 s adato k szolgilltatdsdr a,

a kozszolgriltat6s krjr6be nem tartozo hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6gek

kozszolg6ltat6ssal trirt6no cisszehangol6s6nak elosegitds6re,

a kdzszolg6ltat6snak a telepiil6sen vegzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6

6sszehangol6sanak elSsegit6s6re,

a Kd zs zo I g 6ltat6 ki zar6 I a g o s kozszolgdltat 6s i j o g rlnak b i zto s it ils 6ra

a teleptil6s kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kotelezett ingatlanhaszn6,loi

vonatko z6s6b an n6v- 6s cimj e gy zek ifiadilsara, adate gy ezet6 sre,
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kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgrll6 adatok Staddshra,

az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biztositott dijkedvezmdny
vagy mentess6g miatt felmertil6 kdlts6gek megtdritds6re a Koordin6l6 szerv szdmitra,
a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, szitllitirsitra. kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatfuozirsira. Ennek keret6ben kijel<lli - a

Kozszolgilltat6val egyeztetve - azokat a gyujtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgirltat6 dtvegye kdztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgitltat6 6ltal alkalmazott gepjdrmuvel nem tud behajtani,
a hulladdksziilit6 j6rmti szdmdra megfelel6 ritviszonyok biztosit6sara, (kiikinds
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint akdzut tirszelv6ny6be bel6g6
fairyak lev6g6s6ra),

akozszolgirltatrisi szerzodeskozzeteteler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elki.ilonitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervezeserol.

4. A Kdzszolgriltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A krizszolgdltat6 gondoskodik:
A hdztartisban kel etkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udtilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az elliltilsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k

rdszdre azdves hulladdkgazdrilkod6si kozszolgSltat6si dij 50%-6tkellmeg6llapitani.)
ii. Lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
iii. Elkiilonitett /szelektiv/ hullad6kgyrijt6s kdthetente I alkalommal, hdzhoz meno
rendszerben tcirtdno <isszegytijtds6rol, elszillititsitr6l 6s kezeldsdrol.
A gazd6lkodo szervezetekn6l keletkezo hilztartilsi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hullad6k <i sszegyuj t6s6ro l, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6 s6r6l.
Az iitala iizemeltetett hullad6kgyujto ponton, hullad6kgyrijto udvarban a hullad6k
6tvdtel6rol, o s sze gyrij t6 s6ro l, elszdllitisitr6l 6 s kezel6 s6rol.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

konyvel6s, sz6mvitel, bdrsziimfejtds
adminisztrdci6, nyilv6ntartds, adatb6zis-kezel6s
jogi iigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorm{nyzattal egyiittmrikodve az iigyfelek szitmina kcinnyen hozziferheto
i.igyfelszolg6lat es tfijekoztatttsi rendszer mtikcidtet6se (Kcizponti tigyf6lszolgdlat cime 7632
Pecs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi titjekoztatis.

4.2. A Kiizszolg:iltat6 kotelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akozszolgdltat6s folyamatos 6s teljes kdrti ell6t6s6ra,
b) akiizszolgitltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
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c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatirozott minosit6si oszt6ly szerinti
kdvetelmenyek biaositiis6ra 6s a min6sitesi enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
ktizszol g 6l tatisi szerzo d6 s hat6lyo s siigrinak idej e alatti fo lyamato s me g l6tdre,

d) a k<izszolg6ltatris teljesitds6hez sztiksdges mennyis6gri 6s minosdgti j6rmri, gdp, eszkoz,
berendez6s biztosit6s6ra, a sziiksdges letsz6mri 6s kdpzettsdgri szakember alkalmazisira,

e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6sdhez sziiks6ges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gzds6re,

0 a k6zszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6 hullad6k kezel6sdre meghat6rozott helyek ds

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvrintart6si rendszer mtik<idtet6s6re 6s a krizszolgdltatis teljesft6s6vel osszeftiggo

adatszolgiitat6s rendszeres telj esitds6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolgdltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtik<idtetes6hez szi.iks6 ges feltdtelek bizto sit 6sdr a,

i) az iigyfelek szitmira k<innyen hozziferheto iigyf6lszolgiiat 6s t6i6koztat6si rendszer
mtikddtetes6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elintdzesi rendj6nek meg6llapitdsira,
k) a tev6kenys6g ellit6sahoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi k<irben bek<ivetkezett 0nkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhasznii6legal6bb 2 kiilonbdzo
rirm6rt6kri gytij to ed6ny kci ztil v6laszthas son,

m) tcibblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Krizszolg6ltato 6ltal biztositott zsdk

forgalmazi.sitra,

n) a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
hasznilatirra.

A Kozszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szdma PE/KTFO100202-112022.,
P E/KTF O I 00202 -8 I 2021.
A K<izszo 1 g iitat6 me g fe I elo s6 gi v6lem6ny 6nek szdma: KP I 26937 -2 I 2020.
A Kozszolg6ltat6 minosit6si enged6ly6nek szirma PE/KTFO 100889-1512022.,

PE/KTFO I 037 0 4 -s t2022.
Min6sit6si osztily z C il.

5. Mentesi.il a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kdtelezettsdgdtol vis maior esetdn.

tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megk<izelitds6hez olyan
utviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan akoztfil, amely a

Kizszolgfiltatil g6pj6rmriveinek balesetmentes kcizlekedds6t biztositia. Ez esetben a

Kiizszolgfltat6 az akad6ly elh6rul6s6t k<lvet6 legkozelebbi sz6llit6si napon koteles

szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgri teleptil6si hullad6k elszdllit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
az onkormdnyzat rendelet6ben eloirtt6l eltdro t6rol6eddny kihelyeztise eset6n,

ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si trirmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
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robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyir tfurgy, amely vesz6lyezteti a

hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhada a

gyrij toberendez6st, i I letve 6rtalmatlanit6sa sor6n v eszely ezteti a kdrnye zetet.)

a hulladdk nem a szabv6nyos, zirt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgirltat6t6l
v6s 6ro I t j e I zett zsikb an kertil ki he I y ez| sr e,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a tarol6ed6ny mozgatisakor a

kisz6r6d6s veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdriilt ed6ny)
ha a trlrol6ed6ny kortil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iiritdst akadiiyoz6 m6don

tdbblethullad6k kertilt kihelyezdsre

amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a t6rol6ed6nyek matricitjinak
hi6nya, illetve sdrtil6se eset6n.

7. Az alvflllalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiltatri az

alv6llalkozo i gdnybev6te l6t kriteles az Onko rm 6ny zat szdmirabej elenteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alvilllalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiitat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgdltatis teljesit6s6vel osszeftggo adatszolgdltat6s biaosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgriltat6 az l./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6an elkiilcinitett
nyilvSntart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitatdsi teriiletrol elsz6llitott
es 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyis6g6t.

9. Akozszolgdltat6s ig6nybev6tel6re kcitelezettek a kdzszolgSltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos
minosdgi dszrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgfiltatil sz6khely6re (7632 Pecs,
Sikl6si nt 52.) vagy a 7602Pecs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Ktizszolgriltat6 kriteles
ir6sban l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre kciteles aKdzszolgiitatil
kcirnyezetszennyezes eset6ben, ha az a k<izszolg6ltatrisi tev6kenys6g6vel okozati
cisszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkormrlnyzat helyi
hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a

Kiizszolgriltat6 30 napon beltil kriteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az 6n korm 6ny zathoz megktildeni.

10. Kiizszolgdltatds dija
10.1 A hulladdkgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmti-
szabiiyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
illlapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapj6n a Koordin6l6 szerv beszedi a kdzszolg6ltatdsi dijat 6s

kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hulladdkgazditlkoditsi k<izszolg6ltat6si 6s szolg6ltatrlsi dij
meg6llapit6s66rt felelos miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelel6en meghat6rozott
szolgilltat6si dijat.
Az 6llam e feladatainak ell6t6sara koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
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A helyi kdzszolg6ltat6, a teleptil6si <inkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd6lkoddsi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informdci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkrir6nek gyakorlilsiltoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett k<izszolg6ltat6si dij feloszt6srlnak elvdt. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslatrinak figyelembev6tel6vel rendeletben iilapitja meg a
Ko o rdi n6l 6 szew itltal a kd zszolgitltat6nak fi zetend6 szol gdltatits i d ij at.

f 0.2 A kcizszolg6ltat6 iital alkalmazott krizszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.g es

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen trirt6nt.

ln izetendo tiri
Eddnymdret Egys?eri nett6 iiritdsi dij (F0

60 liter* 103,-
80 liter 137,-
I l0-120 liter 189.-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszenien haszndl6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszndl6 r{szlre, a telepiil6si dnkorm6nyzat altal kiadott igazoliis alapj6n.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 i.irit6si dii G0
1 10 liter ))1 _

120 liter 249,-
240liter 495,-

A szerinti kdl ntezmdnvek diiai
Eddnym6ret Egyszeri nett6 iiritesi dfi (F0

110 liter 189,-
120 liter 206,-
240liter 412.-
I 100 liter I 887,-

T<ibblethulladdk gytijt6s6re szolg6l6 zsirk ira: 3 6 1,- Ft+A fal db.

Szerzodo Felek az iitalfinos forgalmi ado megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatdlyos AFA
torvdny rendelkez6seinek megfeleloen j 6rnak el.

11. Ailamihullad6kgazddlkoddsi kiizfeladat-elLitrls
11.1 Az rillami hullad6kgazdrilkod6si kdzfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijelcilds6rol, feladatkrir6rol, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolgdltatiisi
kotelezettsdgek r6szletes szabilyairol sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. S (l) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezdesben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hulladekgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelit Zirtkcinien Mrik6d6 R6szv6nytarsas6got jelcilte ki.

ll.2 A Koordindl6 szerv a kdzszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolg6ltat6s alapjrln rillida ki. A kcizszolgiitato hi6nyos vagy
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k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordinrll6 szerv a nem megfelelo adatszolgdltat6ssal
erintett ingatlanhaszriio tekintet6ben a Koordinril6 szerv 6ltal legut6bb kiszimlinott
kozszolg6ltat6si dij161 6llit ki szimlit. Azezzel risszefligg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n

minden helytdll6si kotelezettseg aKozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolg6ltat6si
dijkiilonbcizet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a kcizszolg6ltat6nak ftzetendo esed6kes

szolg6ltat6si dijba beszilmitja. A krizszolgiitat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltatrlsrlb6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezm6ny6rt aKozszolgiitat6tterheli a felelossdg.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgirltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kozszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatitrozva az adatszolgitltat6sban, ugyanakkor vdlelmezfteto, hogy az ingatlannal
osszefiigg6sben teljesit6s tort6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezdes szerinti adatszolgdltat6sb6l hifunyzo
ingatlanok ds sztiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdekdben.
A fentiek alapjan rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megkiildi a

kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiitat6t, hogy a megktild<itt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6siinak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6st
legk6sobb az drtesitds kezhezvetel6t k0vet6 8 napon beli.il.
A korrekci6t kcivet6en - a kcizszolgiitat6 elt6r6 adatszolgiiltatiisa hianyriban - a Koordin6l6
s zerv a ko zszolgillt atris i d ij at az ingatlantul aj d o no sn ak szilmlszza ki.

ll,4 A Koordintil6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszndlo Sltalhatiridon beltil ki nem
fizetett kdzszo I g6ltatrls i dij behaj t6sa drdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolgdltat6 reszdre akdzszolgdltat6si szerzoddsbenrogzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordinil6 szerv a hullad6kgazdiikoditsi k<izszolg6ltatdsi dij megdllapititsircrt felel6s
mini szter 6ltal me ghat itr o zott szolgiitatds i dij at fi zet.

11.6 A k<izszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint etl6tris6rt felelos 6ltal kiadott
teliesitdsigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesites6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6,szdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben trirt6no megktild6se a szolgiiltat6si dij fizetds6nek
felt6tele.
Az Onkormitnyzat kciteles a teljesitdsigazolist aKozszolgiitat6 rdszdre a teljesit6ssel drintett
idoszakot kcivet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormdnyzat a teljesit6sigazol6s
kiad6sfval alapos indok n6lkill k6sedelembe esik, rigy a krizszolgiiltat6 jogosult az ezzel
kapc so I atban ke I etkezo kir ifi az Onkorm6ny zat fel6 6rv6ny e siteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltatris teljes krizvetlen kcilts6ge
megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesitds6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolgilltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordindl6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.
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11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjan az Onkormfinyzat a kiizszolg6ltat6si
szerzod6st annak megkdt6sdt vagy m6dosit6s6t kdvet6en halad6ktalanul, de legk6sobb 8

napon beltil elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv r6szdre.

12. A kiizszolgdltatrisi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerzlddst2023. janu6r 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hatirozott idore, 2023.
jrinius 30. napj6ig kdtik.

Felek a szerzoddst k<izds megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgiltatisiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolg6ltat6si szerzodds megszrinik
a) a bewte meghatir ozott id6tartam lej drtiival,
b ) a Kozszol g6ltat6 j o gut6d n6lkiil i me g szrind s6ve 1,

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

d) felmond6ssal
e ) a felek kclzds megegy ezdsdvel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltatrisi szeruodlst a Polg6ri Tcirvdnykcinyvben
meghatirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhada fel, ha a Kcizszolgiitato

- a hullad6kgazd5lkod6si kcizszolg6ltatiis ell6tSsa sor6n a kdrnyezet vddelm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dont6s eloir6sait sulyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,
- a szerz6d6sben meg6llapitott kotelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don sflyosan

megs6rtette.

- a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelosegi

v6lem6nnyel.

13.2 A Krizszolgriltat6 a Polg6ri Torv6nykrinyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

k6zszolg6ltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormtinyzat a k<izszolg6ltatisi szerzod6sben meghatirozott kotelezettsegdt - a

Kcizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megserti, es ezzel a Krizszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akadrllyozza a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s teljesitesdt; vagy
- a krizszolg6ltat6si szerzod6s megkotds6t kcivetoen hat6lyba l6pett jogszabtly a

kozszolgitltat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy villtodatja ffieg, hogy az a

Kdzszolg6ltatonak a hulladdkgazdillkodhsi k<izszolg6ltatiis szerzod6sszerti teljesit6se

krir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos drdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd5lkod5si szerzod6st a kozszolg6ltat6 felmondja, a telepi.ildsi

dnkormany zat haladektalanul gondoskod ik az nj k<izszolgiltat6 kiv6las ztirsitr 61.

A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolgilltat6si szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si ido alatt aKlzszolgitltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg|ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.
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13.4 Ha a teljesit6s az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s

neki felr6hat6an szunik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves k<izszolg6ltat6si dij 5}%o-tnak
megfelelo meghirisul6si kdtbdr fizet6s6re koteles.

14. Eljrirfs a szerz6d6s megsztin6se esetEn

A kozszolg6ltat6si szerzodes megsztindse vagy megsztintet6se eset6n a Kozszolgfitat6 az i1

kiizszolg6ltat6 kiv6lasrtilsdig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgilltat6st villtozatlanul ellftja.
A hulladdkgazddlkoditsi k<jzszolg6ltat6si szerzodes megszrin6se eset6n a kozszolgiitatis
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kdzszolgitltat6 a

teleptildsi cinkorm6nyzatnak akozszolgirltat6si szerzodds megsztindse napj6n atadja.

15. Jogvitfk int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat elsSsorban az egymis kozotti t6rgyal6sok

sorin igyekeznek rendezni.

Amennyiben a jogvit6t a Felek ttrgyalils irtj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi

eljrir6s lefolytat6siira a Pdcsi J6r6sbir6s6g, illetve lrtdl<hatffi6l fiiggoen a P6csi Torv6nyszdk

illet6kess6g6t kotik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos biirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kovetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szeruodes teljesitdsdvel kapcsolatos iigyintezesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rdszerol
nev: Szark6ndi Lajos polg6rmester

telefon: 06-721 524-030

e-mail : szarkandi. laj os@gmail.com

a Ktizszolg 6ltat6 r6sz6ro I :

n6v: Bir6 P6ter i.igyvezet6

telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6mit stb.) a Felek kizdr6lag a

szeruodes teljesit6s6vel cisszeftiggo kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6

egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesitese erdek6benjogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a

kapcsolodo jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabitlyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdflkod6siProgram
A Kdzszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keretdben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkoz<iket a kozszolgiitatds teljesit6se kapcs6n.

Felek kotelezettseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatdrozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

drvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6silg, vagy bir5s6g
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annak 6rv6nytelens6g6t 6llapida ffi€g, rigy a szerzodds t6bbi rdsze drvdnyes es

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik Fdl a szerzod6st nem k6t6tte volna meg. A
jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben elsSsorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrvdny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tcirv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g cinkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torvdny (Mdtv), valamint a
Polgdri T<irv6nykiinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei. illetve a vonatkoz6
iryazati j o gszabSlyok irrinyad6 ak.

Jelen szerzdd6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utdn, mint akaratukkal nrindenben
me gegy ezot, j 6vrlhagy 6lag irj 6k al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgflltatri
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