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H u L LAD ftrce l^zoAr, roo A s r xilzszol, cAr, urA s r sznpz6D E s

amely ldtrejdtt egyrdszrol : Varga Kiizs6g Onkormfn yzata
sz6khely: 7370 Yarga, Fo u. 32.

PIR szrim: 555335

adoszirm: I 5 5553 3 1 -l -02

kdpviseli: Luk6csnd Lenbach Anita polg6rmester

mint 6nkor miny zat (a tov6bbiakb an : O nko rm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunflis Szolg6ltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gfi Trirsasrig
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.

ce gtr e gy zekszitma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szdma: I I 5 41 587 -2 -02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kokdny Region6lis
Hul lad6kke zelo Kdzp ont I ;
KSH sz6ma: I I541587-38I l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezetS
mint Kcizszolg6ltat6, a toviibbiakban: Kiizszolgdltat6

misrdszrol:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzritt az alulirott helyen 6s napon az alihbi felt6telek
mellett:

Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, sz6llit6s6ra 6s kezel6s6re vonatkoz6

kdzszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biaosit6sa 6rdekdben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormiinyzati rendelet
vegrehajtSsdra az alSbbi szerzod6st kritik meg:

l. A.szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kcizfeladatok kcir6ben

ellrltand6 helyi rinkormdnyzati feladatok kozd tartozik kiil<indsen a kcirnyezet-egeszsdgtigy
(kdztisztasiig, teleptil6si k<irnyezet tisztas6g6nak biaosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irtris).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a telepi.ilesi <inkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkodrlsi kcizszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kozszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazddlkodrisi kcizszolg6ltatisi szerz6d6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkormhnyzat K6pvisel6-testiilete t............] Kt.sz. hatdrozata

alapjan jcin l6tre.

1.3. A jelen szerzodds c61ja, hogy Varga Krizs6g kdzigazgatfisi tertilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovribbiakban egyiitt:
ingatlanhasznal6) keletkezo telepiildsi szilfird hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgiitat6ssal



kapcsolatban a hatiilyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormrinyzat ds a
Kiizszolgrlltat6 k6zotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezettsdgeit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kdzszolgfultatlt az al6bb meghatirozott feladatok
elvd9z6sdvel:

Varga Kozs6g kozigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k begyujt6s6vel ds elhelyezds
cdlj6b6l t6rt6no rendszeres elszilllit6s6val a szeruSd6sben rogzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Drriva Hullad6kgazdrilkod6si Program eszkoz-
ds l6tesitm6ny6llom6nyrinak ig6nybev6tel6vel -kozszolgitltat6si szerzod6s keretdben:

vegyes hullad6k gytijtdse, szdllitdsa6s kezel6se hetente 1 alkalommal
lomtalanft6s 6vente 2 alkalommal
elkiilcinitett I szelektiv I hullad6kgyrij tds k6thetente 1 alkalommal

2.2. A Kiizszolgdltatd a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elv6gz6set 2023.janudr l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjan a Kiizszolgiitatl, a Ht.-ben, illetve az rde vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az onkorminyzati rendeletnek megfeleloenkizirolagosan jogosult Varga
K<izs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re ds kezeldsdre ir6nyul6
kcizszol giiltat5sok ell6t6sara.
A k6zszolgiitatis megnevez6se: telepiildsi hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6

kcizszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznril6
ahdnatisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k r€szdtkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A kdzszolgriltat6s teljesitds6nek teri.ileti kiterjed6se: Varga Kdzs6g kozigazgat6si tertiletdn.
A k6zszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kok6nyi Regionalis
Hullad6kkezel6 Kozpontban vagy fitrak6iillomiison, illetve m6s, k<irnyezetvddelmi, mrikciddsi
enged6llyel rendelkezo hulladdkkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az Onkormrinyzat kiitelezetts6gvrillakisa
3,1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltatris ellSt6s6ra a Kiizszolg{ltat6nak
kiziir6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onko rm hnyzat kcitele zettsd get v6llal :

a kdzszolgiitatis hatdkony 6s folyamatos ellfitisdhoz a K<izszol galtat6 szirmira
s zi.ik s 6 ge s inform6c i 6k 6 s adatok szol giitatis ir a,

a kozszolgrlltat6s kor6be nem tartoz6 hullad6kgazdrilkod6si tevdkenysdgek
kozszolgiitat6s sal t<irtdn6 ri s szehango 16s6nak elo s egit6 s6re,
a kozszolg6ltat6snak a telepiil6sen vegzett miis kdzszolg6ltat6sokkal val6
<isszehangol6srinak ekise git6s6re,

a Ko zszolgdltat6 ki z616 I ag o s ko zszol gdltatris i j o g 6nak b i ao s it6s 6ra
a teleptil6s k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k<itelezett ingatlanhas zniioi
vo natko ziis 6b an nd v- 6 s c imj e gy zek fitadds ttr a, adate gyezet 6 s re,
kedvezm6ny, mentessdg esetdn annak alapjdul szolg6r6 adatok itad,ilsfua
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az Onkormdnyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny
vagy mentess6g miatt felmeriilo k<iltsdgek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szirmdra,
a teleptil6si igdnyek kieldgitds6re alkalmas hulladdk gytijt6s6re, szitllitirsira. kezel6sdre
szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatdrozitsira. Ennek keret6ben kijelcili - a
Kozszolg{,ltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgdltat6 6tvegye kozteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasm6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKozszolgaltat6 6ltal alkalmazott gepjarmrivel nem tud behajtani,
a hulladdkszdllito j6rmti szdmdra megfelel6 irtviszonyok biztositdsira, (kiikinris
tekintettel a t6li h6- 6s sikossiig-mentesit6sre, valamint akozit tirszelv6nyebe bel6g6
fairyaklevdgdsira),
akozszolgitltat6si szerzodeskiizzetetelercil a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elktilcinitett hullad6kgyrijtdsi rendszer helyi felteteleinek
megszervezeser6l.

4. A Kdzszolgdltat6 kiitelezetts6gei :

4.1.

a) A k<izszolgilltat6 gondoskodik:
- A hdztart6sban keletkez6 :

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellitisi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
tdszdre az 6ves hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitat6si dij 5}%-6tkellmegdllapftani.)

ii. Lomtalanitiis 6vente 2 alkalommal
iii. Elkiiltinitett lszelektivl hulladekgytijt6s k6thetente 1 alkalommal tort6n6
6sszegyrij tds6rol, elsz6llitris6r6l 6s keze16sirol.
A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 ha^artisi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hullad6k 6 ssze gytij t6 s6ro l, elszillitilsir6 I 6 s keze 16 ser6l.
Az titala iizemeltetett hullad6kgyrijt6 ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
6tv6teldr6 l, 6 s sze gyrij t6 s6ro l, elsziilititsirr6 I 6s kezel 6 s6ro l.

b) Adminis ilrativ feladatok:
kcinyvelds, szdmvitel, bdrszrlmfej t6s
adminisztr6ci6, nyilv6ntart6s, adatbrizis-kezel6s
jogi tigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormrinyzattal egytittmrik<idve M tigyfelek szitmira k<innyen hozz1ferheto
tigyfdlszolgrilat 6s tijekoztatitsi rendszer mrik<idtetdse (Krizponti tigyf6lszolgilat cime:7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgftltat6ssal kapcsolatos lakossiigi tdj6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgr{ltat6 kotelezetts6get vrillal tov6bbri:
a) akdzszolgdltat6s folyamatos 6s teljes k6ni elldt6s6ra,
b) akozszolgirltatiis meghatfurozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a k<irnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatirozott minosit6si osztily szerinti

k<ivetelm6nyek biztosit6s6ra ds a minSsit6si engeddly hullad6kgazd6lkod6si
kcizszol 96l tatisi szer zo d6 s hatrilyo s s6gilnak idej e alatti fo lyamato s me gl6t6re,
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d)

e)

a kOzszolg6ltatds teljesitds6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s minos6gri j6rmri, gep, eszkoz,
berendez6s biztosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mir 6s k6pzettsdgri szakember alkalnrazasdra,
a kozszolgiitatis folyamatos, biztonsiigos ds bovitheto teljesit6s6hez sztiksdges
fej leszt6sek 6s karbantartSsok elv6gz6s6re,
a kcizszolg6ltat6s k<ir6be tartozo hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitm6nyek i g6nybev6teldre,
nyilv6ntart6si rendszer mtikcidtetds6re 6s a krizszolgiitatls teljesitds6vel <isszeftiggo

adatszolgilltat6s rendszere s telj e s it6 s6re,

a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatdsi rendszer letrehozitsithoz 6s folyamatos
mrikiidtetd s6hez sziiks6 ge s felt6telek bizto sit Ssir a,

az igyfelek szdmira k<innyen hozzdferheto iigyf6lszolgiiat 6s t6j6koztat6si rendszer

mukddtet6s6re,
afogyasztoi kifog6sok 6s dszrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapititsitra,
a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziikseges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyirjt a felelSss6gi kdrben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges kdrok

enyhit6s6re,

biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhasznilS legal6bb 2 ktil<inbozo

tirm6rt6kri gytij t6ed6ny kdziil v6laszthas son,

m) t<ibblethullad6k elhelyezds6t szolgdl6, a Kozszolg6ltat6 iital biztositott zsdk

forgalmazisitra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llorn6ny6nak

hasznillatitra.

A Kozszolgiitat6 hullad6kgazd6lkod6si engeddly6nek sz6ma: PE/KTFO100202-l/2022.,
PE/KTFO I 00202-8 I 2021.
A Ko zs zo I g itltatb me g felelo s6 g i v6 lem6ny6nek szitma:

A Kozszolg6ltat6 minosit6si engedelydnek

PE/KTFO I 037 0 4 -5 12022.

Min6sit6si osztfly: C/I.

s)

h)

i)

i)
k)

l)

KPt26937-212020.
szitma: PE/KTFO/00889-15/2022.,

5. Mentestil a Kiizszolgrlltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezettsdg6tol vis maior eset6n,

tovibb6, ha az Onkormdnyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitds6hez olyan

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

Kiizszolg6ltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kcizlekedds6t biztositja. Ez esetben a

Kdzszolgi.Itatf az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkdzelebbi sz6llit6si napon koteles

szolg6ltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott

mennyis6gri teleptil6si hulladdk elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiitat6jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:

az rinkorm6nyzatrendelet6ben eloirtt6l eltdro t6rol6edeny kihelyezese esetdn,

ha a tdrol6eddnyben a telepiil6si (kommun6lis) hulladdk krirdbe nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si tormel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo

arryag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy

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

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdgdt, vagy megrongrilhatja a

gyiij toberendez6 st, illetve 6rtalmatlanit6s a sor6n v eszely edeti a krirny e zetet.)



a hullad6k nem a szabv6nyos, 26rt tirol6ed6nyben, illetve nem a Kilzszolgiltatr6t6l
v6s6ro lt j e I zett zsitkb an keriil kihelyezd sre,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t5rol6ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fennrill (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)
ha a t6rol6ed6ny k<irtil szab6lytalanul, annak mozgatiist 6s i.irit6st akaditlyoz6 m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a trirol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6nildse esetdn.

7. Az alvillalkozd lteljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgriltatri az
alv6l lalko z6 i g6nybev6tel6t krite les az 6 nko rm 6ny zat szdmir a bej e lenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alviilalkoz6 tev6kenysdg66rt a Kiizszolgiltatl rigy felel,
mintha maga jitrt volna el.

8. A Kiizszolg{ltatfs teljesit6sdvel 6sszefiigg6 adatszolgirltatris biaosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgr{ltatil az l./ pontban meghatarozott szolgiiltatrisi tertletre vonatkoz6an elktil<jnitett
nyilv6ntart6si rendszert k<iteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si teriiletrol elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott telepi.ildsi hullad6k mennyis6g6t.

9. A kcizszolgriltat6s ig6nybev6tel6re kcitelezettek a kdzszolgriltattls teljesit6s6vel kapcsolatos
minos6gi 6szrev6teleiket, kifog6saikat irtisban a Kiizszolgiltat6 sz6khely6re (7632 pecs,
Sikl6si ut 52.) vagy a7602Pecs,Pf 176. postacimre kell cimezni, es a Kiizszolgiltat6 k<jteles
ir6sban 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre k<iteles a Kdzszolg iitat1
kcirnyezetszennyezes eset6ben, ha az a kdzszolgriltatdsi tev6kenys6g6vel okozati
iisszefligg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezeldsi krizszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendeletdnek rendelkez6sdt kifogilsolja, a
Kiizszolgdltat6 30 napon beliil kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti drtesit6se mellett-
az 6 nko rm iny zathoz megki.ildeni.

10. Kiizszolgiltatfs dija
10.1 A hullad6kgazdrilkod6si ktizszolg6ltat6si drjat a Magyar Energetikai 6s K<izmti-
szabiiyozilsi Hivatal javaslatiinak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
dllapida meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapjrin a Koordin6l6 szerv beszedi a krizszolgriltatrisi dijat 6s
kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hulladdkgazdalkodasi kdzszolgriltat6si 6s szolg6ltat6si dij
meg6llapitrls66rt felelos miniszter rendeletdben foglaltaknak megfelel6en meghat6rozott
szolgiiltat6si dijat.
Az iilam e feladatainak elkit6srira koordinill6 szervezetet (a toviibbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi k6zszolgdltat6, a teleptil6si dnkormiinyzat, valamint a hullad6kgazd6lkodrisi
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkcir6nek gyakorlisithoz sztiks6ges.
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A minisZer rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltatdsi dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben illlapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolg6ltat6nak fizetendo szolgiitatdsi dij at.

10.2 A kozszolgiitat6 6ltal alkalmazott kcizszolg6ltatrisi dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen t<irt6nt.

Ed6nymeret Egyszeri nett6 iirit6si dii G0
60 liter* 92,-

80 liter 123,-

110-120 liter 169,-
*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil es dletvitelszertien hasm6l6 term6szetes

szemdly ingatlanhasmil6 reszdre, a telepi.il6si dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjdn.

Ed6nym6ret Esyszeri nett6 tiritdsi dii G0
1 10 liter 188,-

120 liter 205,-

240liter 410,-

A It.91 bekezd6s szerinti kci

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 i.irit6si dii (F0

r10 ter 169,-

120 ter 184,-

240 ter 369,-

1 100 liter I 689,-

Tcibblethullad6k gytij t6s6re szolg6l6 zsdk 6ra 3 6 1, - Ft+A fal db.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
tdrvdny rendelkez6seinek megfelel6en j 6rnak el.

11. A[amihullad6kgazddlkodisikiizfeladat-ellftfs
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ellirtdsilra l6trehozott szervezet

kijel6l6s6r6l, feladatkcirdr6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

kdtelezetts6gek r6szletes szabirlyairr6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjdn a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben

meghatirozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladekgazd6lkod6si

Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zitrtkonien Mrik0do Rdszvenyt6rsas6got jelOlte ki.

ll.2 A Koordiniio szerv a kozszolgSltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.

20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n rillida ki. A kozszolgiitat6 hi6nyos vagy

k6sedelmes adatszolgiltat6sa eset6n a Koordindl6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat5ssal

6rintett ingatlanhasznitl6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kisz6mlazott

kozszolgitltat6si dijr6l 6llit ki szitmli.t'. Azezzel osszefiiggdsben keletkezo dijkonekci6 eseten



minden helyt6ll6si kdtelezetts6,9 a Ki)zszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezS krizszolgSltat6si
dijktilcinbcizet pozitiv mdrleget a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetendi| esed6kes
szolg6ltat6si dijba beszilmitla. A krizszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv altal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6mliikkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmenyert aKdzszolgiitatot terheli a felel5ss6g.

11.3 A Koordinillo szerv az Adatkorm.rend. 20. S (1) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6sb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs k<izszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatitrozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszeftiggdsben teljesit6s tcirt6nt. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgitltatrisb6l hidnyz6
ingatlanok 6s sztikseges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordindl6 szerv megkiildi a
kozszolg6ltat6nak, ds felhivja a kozszolgiitat6t, hogy a megktildritt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az 6rtesit6s klzhezvetel6t kcivet6 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvetoen - a kdzszolgilltat6 elt6ro adatszolg6ltatisa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a ko zszol g6,ltat6s i d ij at az ingatlantul aj d on o sn ak sz6ml6zza ki.

ll,4 A Koordinitl6 szerv akiszimllzott 6s azingatlar'thasznii6 iitalhatdridon beliil ki nem
ftzetett kd zszolgiitatris i dij b e haj t6s a 6rd ekd b en i nt 6 zke d ik.

11.5 A Kozszolgiitat6 resz6,re akozszolgirltat6si szerzod6sbenrogzitett feladatok ell6t6s66n
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dij megdllapititsircrt felelos
mini szter 6ltal me ghat 6r o zott szolgtitatitsi dij at tizet.

11.6 A kozszolgiitat6 az Onkormiinyzat, mint ellStrisdrt felelds iital kiadott
teljesltdsigazoldssal igazolla, hogy a kozszolg6ltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesftdsigazol6snak a kozszolglltat6 iital a Koordin6l6 szerv r6sz6re a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben tdrt6no megktild6se a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkormdnyzat koteles a teljesit6sigazolilst a Krjzszolgdltato rdszere a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot ktivet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazol6s
kiad6s6val alapos indok ndlkiil k6sedelembe esik, ugy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirit az Onkorm6ny zat fele 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgdltat6s teljes k<jzvetlen kciltsdge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kcizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinril6 szerv 6ltal kijel6lt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesit6sbol eredo bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si
szerzod6st annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t kcivet6en halad6ktalanul, de legkes6bb 8
napon beliil elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.



12. A kiizszolgr{ltatdsi szerz6d6s hat{lya
Felek jelen szerzodest 2023. janufr 01. napjrival kezdod6 hat6llyal, hatdrozott idore, 2023.
jfinius 30. napj6ig kdtik.

Felek a szerzodest kcizcis megegyezdssel, csak irrisban m6dosithatjdk.

13. Akiizszolgdltatrisiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolgriltatrisi szerzodds megszrinik
a)abennemeghatirozottidotartamlejitrtitval,
b ) a Kozszo I g6ltat6 j o gut6d nd lkiil i me g szrin6 s6vel,

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

d) felmonddssal
e) a felek kdzds megegy ez6s6vel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a krizszolg6ltat6si szerzod6st a Polgari Trirvdnykonyvben
meghatirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kozszolgiltat6

a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgrlltat6s ell6t6sa sor6n a krirnyezet v6delmdre

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dont6s el6ir6sait strlyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6sdg joger6sen meg6llapitotta,

a szerzod6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sirlyosan

megs6rtette.

a hullad6kgazd6lkod6sikdzszolgitltat6si szerz6d6st az Onkormdnyzat felmondja, ha a

Krizszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelosdgi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolgiiltat6 a Polg6ri Torv6nykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kdzszolg6ltatdsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

az Onkorminyzat a k<izszolgilltatisi szerzod6sben meghatirozott kdtelezettseget - a

Kozszolgbltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akaditlyozza a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

a kdzszolg6ltat6si szerzodds megkotds6t krivetSen hat6lyba ldpett jogszab6ly a
kozszolgiitat6si szerzodls tartalmi elemeit rigy viitoztatja ffi€g, hogy az a

K0zszolgdltat6nak a hulladekgazditlkodirsi kdzszolgiltatds szerzod6sszerti teljesit6se

krir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkodrisi szerzoddst a kdzszolgdltat6 felmondja, a telepiil6si

rinkormanyzathaladektalanul gondoskodlk azij krizszolg6ltat6 kiv6laszt6sar6l.

A fentiek teljesi.il6se eset6n akdzszolgiitatdsi szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si id6 alatt a Kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazd5lkoddsi kozszolg6ltat6st v6ltozatlanul

ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghiusul, illetve, ha a szerz6d6s

neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormfunyzat az 6ves k<izszolgriltat6si dij S\o/o-inak

megfelel6 meghirisul6si kdtb6r fizet6s6re kdteles.



14. Eljdris a szerzfidfls megsziin6se eset6n
A kdzszolgAltat6si szerzod6s megsztinese vagy megsziintet6se eset6n a Kdzszolgiitato azij
kdzszolg6ltat6 kivrilasztdsiig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgilltat6st viitozatlartul ellltja.
A hullad6kgazdiikoditsi k<izszolg6ltat6si szeruodes megsztin6se eset6n a kdzszolgdltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban 16vo iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait aKozszolgiitato a
telepiil6si dnkormrinyzatnak akdzszolgitltat6si szerzodes megszrin6se napjrin 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsosorban az egymis kdzdtti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tilrgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiiggoen a P6csi Tcirv6nyszdk
illet6kess6gdt kdtik ki.

16. Ertesft6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos bdrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k<ivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzSdes teljesitdsdvel kapcsolatos tigyintezesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm iny zat r6sz6rol :

ndv: Luk6csn6 Lenbach Anita polgiirmester
telefon: 06-721 57 6-520
e-mail : jegy zo @sasd.hu

a Kiizszolg 6ltat6 resz6ro I :

n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cimdt, telefonszdmrit stb.) a Felek kizir6lag a
szerzodd,s teljesitds6vel dsszeftiggo kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az althoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rvdnyesitdse 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriin a
kapcsol6d6 jogszabdlyok es adatv6delmi szabl,lyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazddlkoddsi Program
A K<jzszolg6ltat6 k<jteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
kereteben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkiizciket a kcizszolgiitatds teljesit6se kapcsiin.
Felek k<itelezettseget v6llalnak, hogy aLivetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
6rvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry, vagy bir6s6g
annak 6rvdnytelens6get iilapitja meg, rigy a szerzodes t6bbi resze 6rv6nyes 6s

kikenyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerzodl,st nem kotritte volna meg.A
jelen szerzod6sben nem szab5lyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a



Magyarorszilg dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny (Mcitv), valamint a

Polgriri Tdrvdnyk<inyvrol szol6 2013. 6vi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
figazati j o gszabdlyok iranyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utiin, mint akaratukkal nrindenben
me ge gyez6 t, j 6v ithagy 6lag ir1 6k al6.

Varga, Jai.1 (6v) ...../..1'........ (h6nap)Z/.. (nap)
D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Sikt6si 0t 52.

Cegjegyzeksad m : 02-09-064556
Ad6szdm ; 1 1 541 587 -?_-02
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