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HU LLAD E KGAZD Al TOU A S I KO ZS ZOLG ALTA TA S I SZEpIZ0D E S

amely l6trejdtt egyrdszrol: Nagyvej ke Kiizs6g Onkorm dn yzata
sz6khely: 7186 Nagyvejke, Fo u. 20.

PIR sz6m: 417743

ad6sz6m : 15417 7 49-l -17

k6pviseli: Pallo Lajos B6l6n6 polg6rmester

mint dnkorm iny zat (a tov6bbiakban : Onkorm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgiltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gti TirsasSg
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.

c6 gj e gyz6k szirma'. 02 -09 -0 6 4 5 5 6

adoszdma: I I 5 4 I 587 -2-02

KUJ sziima:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis

Hul lad6kke zelo Kozpontl ;

KSH sz6ma: 11541587-38 1 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6

mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgriltat6

m6sr6szrol:

- tovribbiakban egytittesen: Felek - k<iz<jtt az alulirott helyen 6s napon az alibbi felt6telek

mellett:

Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re, sziilitirsira 6s kezel6s6re vonatkoz6

kdzszolg6ltatds folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezetts6gek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi cinkormanyzati rendelet

v6grehajtiisitra az al6bbi szerzod6st kcitik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi dnkorminyzatair6l sz6lo 20ll.6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi krizi.igyek, valamint a helyben biaosithat6 kcizfeladatok k<ir6ben

ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok koze tartozik kiilonosen a ktirnyezet-eg6szsdgiigy

(koztisztasrig, teleptil6si k<irnyezet tisztas6giinak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse

szerint a teleptildsi cinkorm6nyzat a hullad6kgazdrilkodtlsi kcizszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kdzszolg6ltat6val kotott hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi szerzod6s irtjrin biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek a hullad6kkezeldsi

kozszolgiiltatilsi szerzod6sr6l sz6lo 3612022. (XI.l6.)hatirozata alapjrln jott l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Nagyvejke Kozs6g kozigazgatisi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknril, haszn6lokn6l (a toviibbiakban egyiitt:

ingatlanhaszn6l6) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kcizszolgriltat6ssal

kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormfnyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 kozcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezetts6geit szabiiyozza.
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2.

2-1. Az Onkorminyzat megbizza a Kilzszolgitltat6t az al6bb meghathrozott feladatok
elv69z6s6vel:

Nagyvejke Kdzsdg kozigazgat6si teri.ilet6n a teleptildsi hullad6k begyiijt6s6vel ds elhelyez6s
c6lj6b6l tdrtdno rendszeres elsz6llitiis6val a szerz6d6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezeldsevel 6s ilrtalmatlanit5siival - a Mecsek-Driiva Hulladdkgazdrilkod6si progranr eszkoz-ds
ldtesitm6ny6llomrlnydnak igenybevdteldvel - kdzszolg6ltat6si szerzodds keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, szillitilsa6s kezel6se hetente I alkalommal
- lomtalanitds 6vente I alkalommal

- elktilonitett /szelektiv/ hullad6kgyrijt6s havonta I alkalommal

2.2. AKdzszolgitltat| a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elvdgzeset 2023.janurir l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzbdes alapjan a K0zszolgiltatl, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabiiyoknak 6s az dnkormiinyzati rendeletnek megfeleloen kizar6lagosan jogosult
Nagyvejke Kozs6g kdzigazgat6si tertilet6n a teleptil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezelds6re
irrinyul6 krizszolgilltatilsok elliltiisiira.
A kcizszolg6ltatiis megnevez6se: teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
kozszolg6ltat6i feladatok elltit6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhas zniio
ahdztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkepez6 vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6sdre tekintettel.

A kdzszolgrlltatris teljesit6s6nek teri.ileti kiterjed6se: Nagyvejke Kozs6g k1zigazgatilsi teriilet6n.
A kcizszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Kokdnyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kiizpontban vagy ritrak66llom6son, illetve m6s, krirnyezetv6delmi, mrikod6si
enged6llyel rendelkezo hulladdkkezelo ldtesitm6nyben.

3. Az 6nkormdnyzat kiitelezetts6gvr{llal6sa
3.1. Az dnkorminyzat a 2. pontban irt k<izszolgriltat6s ellitiis6ra a Kiizszolgrlltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkorm {nyzat kritelezetts6get viillal :

akozszolgitltates hatdkony 6s folyamatos ellSt6s6hoz a Kozszolg irltato szitmirasziiks6ges
informrici6k 6s adatok szolgdltatisir a,

a kdzszolgriltat6s kordbe nem tartozo hulladdkgazdrllkod6si
kozszolg6ltatiissal t6rt6n5 6sszehangol6srinak elosegit6s6re,

tevdkenys6gek

a kcizszolgriltatrlsnak a telepiil6sen vdgzett m6s kozszolgiiltat6sokkal val6
osszehangol6srinak elosegit6s6re,
a Kdzszolg iitat6 kiziir6lagos kdzszolg6ltatrisi j og6nak biztosit6srira
a teleptil6s kdzszolg6ltat6s igdnybev6tel6re kritelezett ingatlanhas zniioi vonatkoz6sriban
ndv- 6 s cimj egy z6k iltadisir a, adate gyezetd sre,
kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjriul szolg6l6 adatok 1tadisira,
az Onkormdnyzat iiltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy
mentessdg miatt felmeriilo k<ilts6gek megt6rit6s6re a Koordiniil6 szerv sz6mara,
a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gytijt6sdre, sziilititsira. kezelds6re
szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozitsira. Ennek keret6ben kijeloli - a
Kozszolgilltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy
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a Kcizszolgilltatl 6tvegye kdztertileten a hullad6kot azon ingatlanhasznill6kt6l, mely
ingatlanokhoz aKozszolg6ltat6 riltal alkalmazott gdpjirmtivel nem tud behajtani,
a hullad6ksziilit6 jrirmri szirmitra megfelelo ritviszonyok biztosit6sara, (kiilonris
tekintettel a t6li h6- 6s sikossilg-mentesit6sre, valamint a krizrit rirszelvdny6be bel6g6
fairyaklevilgisitra),
a kdzszolg6ltatdsi szerz5d6s kozzetetellrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elkiilonitett hullad6kgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek
megszervezeserol.

4. A Kdzszolgiltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik :

A hintartdsban ke letkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellirtitsi iddszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhasznrll6k

r6,sz6re az dves hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgiitat6si dij 50%-fi kell meg6llapitani.)

ii. Lomtalanit6s dvente I alkalommal
iii. Elkiil6nitett lszelektivl hullad6kgytijtds havonta I alkalommal tcirt6n6

6sszegyiij t6s6rol, elszrillit5srir6l 6s kezel6s6rol.
A gazd6lkodo szervezetekn6l keletkezo hdztartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
osszegytij t6s6r6l, elszdllit6s6r6l 6s kezel6s616l.

Az iltala iizemeltetett hulladdkgyrijt6 ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
6tv6tel6rd l, os sze gytij t6 s6ro l, elszillitirsitr6l 6s kezel6s6ro l.

b) Adm ini s ztr ativ feladatok :

kcinyvel6s, szdmvitel, b6rszrimfejt6s
adminisztr6ci6, nyilvilntart6s, adatb6zis-kezeles
jogi [igyvitel
adatszolgiiltat6s

c.) az Onkorminyzattal egytittmtikddve az iigyfelek szitmina konnyen hozzitferhetS
tigyf6lszolg6lat 6s ti$flkortatirsi rendszer mtikodtet6se (Kozponti iigyf6lszolgirlat cime: 7632

P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgirltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi ti$ekoztatis.

4.2. A Kiizszolgiltatri kotelezettsdget v6llal tov6bbii:
a) a kozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes kdni ell6tris6ra,

b) akozszolgirltatris meghatdrozott rendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti teljesit6sdre,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6srig 6ltal meghatdrozott minosit6si oszt6ly szerinti k<ivetelm6nyek

biztositilsiira es a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgdltatiisi szerzod6s

hatrilyo s s6ganak idej e alatti fo lyamato s me gl6t6re,

d) a k6zszolgSltatris teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s minos6gti j6rmti, g6p, eszkdz,
berendez6s biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsira,

e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztonsiigos 6s bovitheto teljesit6s6hez sziiksdges

fej leszt6 sek 6 s karbantartiisok e lv6 gz6s6re,

f) a kozszolg5ltat6s kcir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikridtet6s6re 6s a kdzszolgiltatis teljesit6s6vel osszefiigg5

adatszolgdltatiis rendszeres telj esitds6re,

h) a nyilv6ntartiisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6srihoz 6s folyamatos

mtikcidtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biztosititsira, 
3
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i) az tigyfelek sz6m5ra konnyen hozzilfdrheto i.igyfelszolgiiat 6s tiij6koztatdsi rendszer
miikridtet6s6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitdsira,
k) a tev6kenys6g ellitris6hoz sziiks6ges biztositrissal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi korben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges kilrok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhasznii6legal5bb 2 kiilonbozo
tirm 6rt6kri gyrij t5ed6ny kdztil v6laszthas son,

m) tdbblethullad6k elhelyez6sdt szolgiio, a Kozszolg5ltat6 6ltal biztositott zsik
forgalmazilsira,

n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkodrlsi Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 5llom6ny6nak
haszniiatira.

A Kozszolgriltat6 hullad6kgazd6lkoddsi enged6ly6nek szima: PE/KTFO 100202-112022.,

P E/KTFO I 00202 -8 t2021.
A K6zs zol g iitat6 me gfe I e lo s6 gi velem6nydnek szttma: KP I 26937 -2 12020.

A Kozszolg6ltat6 minositdsi enged6ly6nek szima PE/KTFO/00889-15/2022.,
PE/KTFO I 037 0 4 -s t2022.
Min6sit6si osztrily: ClI.

5. Mentestl a Kiizszolgiltatri a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezettsdgdtol vis maior eset6n,

tovribbri ha az Onkorminyzatnem biztosit azingatlanok megkdzelit6s6hez olyan ritviszonyokat
/h6- 6s sikossiig mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a Kiizszolg6ltat6
g6pjrirmtiveinek balesetmentes k<jzleked6s6t biztositja. Ez esetben a Kiizszolgrlltatri azakadiiy
elhrlrul6srit kdveto legkdzelebbi szrillit6si napon k6teles szolgiiltatni, mely alkalommal k<iteles

az elozo elmaradt sz6llitrisi napokon felhalmoz6dott mennyis6gri telepiildsi hullad6k
elsz6llit6siira is.

6. A Kiizszolgfltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszilllit6s6t:
az cinkormSnyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro trirol6eddny kihelyez6se esetdn.

ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k krir6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si tormeldk, 6llati tetem, mar6. mergezo
myag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy
robban6 myag, nagyobb terjedelmti, srilyri titrgy, amely vesz6lyezteti a

hullad6ksz6llit5ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gytijt6berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a kdrnyezetet.)
a hullad6k nem a szabvSnyos, zitrt fftrol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolgriltat6t6l
vris6rolt j elzett zs6kban kertil kihelyez6sre,
a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6roloed6ny mozgat5sakor a kisz6r6dils
vesz6lye fenn6ll (nem leziirt, illetve s6rtilt eddny)
ha a trirol6ed6ny kdrtil szabrilytalanul, annak mozgat6st ds iirit6st akadiiyoz6 m6don
tobblethullad6k keriilt kihelyezdsre
amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezetdsre keriil - a tilrol6ed6nyek matric6jrlnak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgriltatri jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgfltat6 az
alviillalkoz6 igdnybev6tel6t kciteles az 6nkorm inyzat szimdrabejelenteni.
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7.2. A Felek rogzitlk,hogy az alviillalkoz6 tev6kenysdg66

maga jitrt volna el.

a Kiizszolgiltat6 rigy felel, mintha

8. A Kiizszolgiltatis teljesit6s6vel tisszeftiggo lg6ltatris biztosit6sa 6rdek6ben a

teriiletre vonatkoz6an elktilonitettKdzszolgirltatil az 1 .i pontban meghatitr ozott szo I giiltat6

nyilvdntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartal mazza

6s 6rtalmatlanitott telepiildsi hullad6k mennyis6g6t.
a szolgriltat6si teriiletrol elsz6llitott

9. A kozszolgdltatds ig6nybev6tel6re kdtelezettek a k g6ltatds teljesit6s6vel kapcsolatos
min6s6gi dszrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Itat6 sz6khelyere (7632 Pecs,

Sikl6si nt 52.) vagy a7602Pecs,Pf. 176. postacimre kell imezni, 6s a Kiizszolgriltat6 kciteles

ir6sban l5 napon beltil megviilaszolni. Halad6ktalanul i Ssre kdteles a Kiizszolgiitat6
kdrnyezetszennyezds eset6ben, ha az a kozszol Itatrlsi tevdkenysdgdvel okozati
cisszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, eszrevetel az rmfiny zat helyi hul I ad6kkezel6 s i
kozszolg6ltat6s rendjdrol sz6l6 rendeletdnek rendel kifog6solja, a Kilzszolgdltatr[ 30

napon beltil kdteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti
megktildeni.

t6se mellett- az Onkorminyzathoz

10. Kiizszolgiltatis dija
10.1 A hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgriltat6si dijat
szabilyozdsi Hivatal javaslatSnak figyelembev6tel6vel
illlapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A helyi kdzszolgitltat6, a teleptildsi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden
feladatkcir6nek gyakorl6siihoz sztiks6ges.

Magyar Energetikai
illet6kes miniszter

6s K6zmti-
rendeletben

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja
kifizeti a krizszolgrlltat6knak

alapj6n a Koordin6lo beszedi a kozszolgdltat6si dijat 6s

a hullad6kgazd6lkod5si lg6ltat6si 6s szolg6ltat6si dij
megfelel6en meghat6rozottmeg6llapit6sii6rt felelos miniszter rendelet6ben

szolgf,ltatitsi dij at.

Az 6llam e feladatainak ell6t6siira koordin6l6 szervezetet

hoz l6tre.

(a tovribbiakban: Koordinril6 szerv)

onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkodrlsi

ami a Koordin6l6 szervadatot 6s i i6t,

A miniszter rendeletben tillapida meg a beszedett gdltatrlsi dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelem l6vel rendeletben rillapitja meg a

Koordiniil6 szerv iiltal a kozszolgirltat6nak fi zetendo

I 0. 2 A ko z szo I g iiltat6 6ltal alkalm azot t kozszolgdltatrls i meg6llapitrisa a Ht. 46-48.$ ds 91.$,
valamint a6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendel megfeleloen t6rt6nt.

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant I ds dletvitelszerlen

Ed6nymdret nett6 tirit6si dij

110-120 liter

szem6ly ingatlanhaszndlo reszere, a telepiildsi dnkorm6nyzat 6ltal igazolils alapjrin.

haszniil6 term6szetes

I rFr)

60 liter* 115,-

80 liter 153.-

210.-
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Ed6nymdret Egyszeri netto tiritdsi dij
(Ft)

1 l0 liter 234,-
l20liter ,(( _

240 hter 511,-

szerinti k diiai
Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij

(Ft)

110 ter 210.-
120 ter 230,-
240liter 459.-
I 100 liter 2104.-

Tdbblethullad6k gyrijtdsdre szolgrll6 zsrlk ira: 3 61,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
tdrv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el.

11. A[ami hullad6kgazdilkodisi kiizfeladat-elldtis
11.1 Az 6llami hulladdkgazddlkod6si kozfeladat elLitrisiira ldtrehozott szervezetkijelol6sdrol,
feladatktir6rol, az adatkezel6s m6djiirol, valamint az adatszolg6ltatrisi k<itelezetts6gek r6szletes
szab6lyair6l sz6lo 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet (Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse
alapjrln a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben meghatiirozott feladatokra Koordin6l6
szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdiilkod6si Koordinrll6 6s Vagyonkezelo Zirtkrjnien
Mrikdd6 R6szv6nytarsasrlgot jelolte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolgirltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjrin rillitja ki. A kdzszolgdltat6 hirinyos vagy
k6sedelmes adatszolgSltatdsa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgdltat6ssal

6rintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordin6l6 szerv Sltal legut6bb kiszilmliizott
kozszolg6ltat6si dijrol eilit ki szilmlit. Az ezzel osszefiigg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n

minden helytrill6si kdtelezetts6g a Kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kozszolgriltat6si
dijkiil<inbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordinill6 szerv a kozszolgiiltat6nak fizetendo eseddkes

szolg6ltatiisi dijba besziimitja. A k<izszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6bol

eredo, a Koordiniil6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki5llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezm6nyert a Kcizszolg6ltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordiniil6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kordt, amelyre nincs krizszolgriltat6si dijfizetes
meghat6rozva M adatszolgrlltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefligg6sben teljesit6s ttirtdnt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot kdrni
az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltatrisbol hiitnyz6 ingatlanok 6s

sztiks6ges adataik megrillapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi akozszolgirltat6nak,
6s felhivja a kozszolgiiltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett szolg6ltat6s6nak
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megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s sze

kezhezxetel6t kdveto 8 napon beliil.
A korrekciot kovet6en - a kozszolgiitat6 elt6ro

Itat6st legk6sobb az 6rtesit6s

hiriny6ban - a Koordindl6

szery a ko z s zo I g 6ltat6s i d ij at az ingatlantul aj d o no s nak lizzaki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv

fizetett kdzs zol g6ltat6s i dij
akiszitmlizott 6s az ingatlanh 6ltal hat6ridon beltil ki nem

behaj tiisa 6rdek6ben int6zkedik

11.5 A Kozszolgiitato reszere a kcizszolg6ltat6si r o gzitett fe I adatok el l6t6s66rt

a Koordin6l6 szerv a hulladekgazdiikoddsi kozszol

miniszter 6ltal me ghat ir ozott szolgitltatits i dij at fi zet.

i dU megrlllapit5sii6rt felelos

11.6 A kozszolg6ltato az 0nkorm6nyzat, mint ellat6sdrt felelos 6ltal kiadott

t e lj e s it d s i g a zo I ti s sal igazo\ a, ho gy a kdzszol g iiltat6 telj kapcsolatban kifog5sa nem

mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak akozszolgirltat6 6ltal a inril6 szerv reszere a rendszeres

adatszolg6ltat6s keret6ben ttirt6no megkiild6se a szolg6l i dij fizet6senek felt6tele.

Az Onkorminyzat k6teles a teljesit6sigazolSst a lltato reszere a teljesit6ssel 6rintett

idoszakot kovet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az

kiad6s6val alapos indok nelki.il k6sedelembe esik, rigy

Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolis
kdzszolg5ltat6 jogosult az ezzel

kapc s ol atban keletkez (5 kir ii az Onkorm tny zat fe 16 6rv6n teni.

llJ A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6si lgrlltat6s teljes kdzvetlen kolts6ge

megt6rit6sre kertl, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a

hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kotel
oordinrll6 szerv gondoskodik tigy,

a Koordin6l6 szerv riltal kijelcilt

szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l eredo

meg.

bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti

11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezdese alapj6n

szerzod6st annak megkcitds6t vagy modosit6siit kdvetoen

beltil elektronikus titon megkiildi a Koordin6l6 szerv

12. A kiizszolgdltatrisi szerz6d6s hatr[lya

Felek jelen szerzod6st 2023. janur{r 01. napj6val
jrinius 30. napj6ig kdtik.

Felek a szerzodest k6zds megegyezdssel, csak ir6sban

13. Akiizszolgriltatrlsiszerz6d6smegszfin6se
A kozszolgdltat6si szerzodds megsztinik

a ) a b enne me ghatir o zott i dotartam I ej 6rt6val,

b ) a Kozszol g6ltat6 j o gutod n6 lki.il i me gsztind s6vel,

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

d) felmond6ssal

e) a felek kcizos megegyez6s6vel.

13.1 Az OnkormSnyzat a kozszolg6ltat6si s

meghat6rozott felmond6si okokon tirlmenoen akkor

0nkorm6n y zat a kcizszol gilltat6si

lad6ktalanul, de legkds6bb 8 napon

hat6rozott idore, 2023.

a Polg6ri Tcirv6nykcinyvben

tj a fel, ha a Kozszolg6ltato



a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolg6ltatris ell5t6sa sor6n a krirnyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszabSlyok vagy a 16 vonatkoz6 hatos6gi dcint6s eloir6sait srilyosan megsertette, 6s
ennek tdny6t a bir6srig vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,
a szerzoddsben meg6llapitott k6telezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette.

a hullad6kgazd5lkod6si kcizszolgilltat6si szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a
Kcizszolgiiltato nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelosdgi
v6lemennyel.

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Trirv6nykonyvben meghat6rozottakon ttilmenoen a
kcizszolgiiltatisi szerzSddst akkor mondhatja fel, ha

az Onkorm inyzat a kozszolg6ltat5si szerzod6sben meghat ilrozott kdtelezettsd get - a
Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, es ezzel a Kozszolg6ltatonak
k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazdrilkodrisi kcizszolgiiltat6s teljesitdsdt; vagy
a k<izszolg6ltat6si szerz5dds megkcit6s6t kovetoen hatillyba l6pett jogszab6ly a
k<izszolgdltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit .igy vdltonatja ffieg, hogy az a
Krizszolg6ltat6nak a hullad6kgazdilkodirsi kcizszolg5ltatris szerz6d6sszerti teljesit6se
k<ir6be tartozo l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazdrilkod6si szerzoddst a kdzszolgiitato felmondja, a telepiil6si
dnkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik azij kdzszolgriltat6 kivillaszti.sirol.
A fentiek teljestl6se esetdn a krizszolg6ltatrlsi szerz6dds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmondrisi ido alatt a Kdzszolg6ltato ahullad6kgazdrllkodrisi k<izszolg6ltat6st viiltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzodds
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorminyzat az 6ves kdzszolgiiltat6si dij S}Yo-inak
megfelelo meghirisukisi k6tbdr fizet6s6re koteles.

14. Elj6rr[s a szerz6d6s megszfin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se vagy megszrintet6se eset6n a Kdzszolg iitato az ij
k<izszolg6ltat6 kiv6lasztirsitig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgiltat6st viiltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazd6lkodilsi kdzszolg6ltat6si szerzbdls megsztindse eset6n a kozszolgdltat6s
elliit6srival kapcsolatos, folyamatban l6v5 tigyek iratait 6s nyilvantart6sait a Kozszolg iitato a
telepiil6si cinkorm6nyzatnak akozszolgitltat6si szerzod6s megsztindse napjiin iiadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsosorban az egymis kcizotti tiirgyal6sok
soran igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitiit a Felek tirgyal6s rid6n 60 napon beltil nem tudjak rendezni, a birosrigi
elj6r6s lefolytatrisiira a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khatrirt6l fiiggoen a P6csi T6rv6nysz6k
illetdkess6g6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kovetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos tigyint6z6sre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm inyzat r6sz6r6l :

n6v: Pall6 Lajos B6l6n6 polg6rmester
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telefon: 06-7 41 483-494

e-mail : nagyvej ke.hivatal@gmail.com
a Kiizszo I g 6itat6 r eszdr ol
n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail

szerzodds teljesit6s6vel osszeftiggo kapcsolatta
jogos 6rdekek 6rv6nyesitdse drdekdben jogo

kapcsol6d6 j ogszabrllyok 6s adatv6delmi szabit

17. D6l-Balaton 6s Si6viilgye Hullad6kga
A Kiizszolgiitat6 k<iteles ig6nybe venni a D
Projekt keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nye

kapcs6n.

Felek kcjtelezetts6get viillalnak, hogy al6vetik

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s brlrmelyik rendelkez6se, vagj annak valamelyik r6sze 6rvdnytelen

vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik

ervdnytelenseg6t rlllapitja meg, irgy a szerzo

kivdve, ha an6lktil brirmelyik F6l aszerzod6st n

szabiiy ozott k6rd6 sekben el s6 s orban a hullad6

kdzbeszerz6sekrol sz6lo 2015. 6vi CXLIII. tt)

sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (Mow), v

6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vo

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmez6s

megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj 6k al6.

Nagyvejke, 2022. november 17.

Nagyvej ke Kiizs6g 6 nkormin yzata

utdn, mint akaratukkal mindenben

L-L
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgf ltatri

9

6---.-


