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H ULLAD E KGA ZD AT.,XOOA SI KO ZS ZOLG ALTATAS I SZEPzfiD E S

Amely l6tejdtt egyreszr6l a: Abaliget Kdzseg Onkorm{n yzrlh
szdkhelye: 7678 Abaliget, Kossuth u. 87.
PIR szlm:332798
Ad6saim : I 53327 90-2-02
kdpviseli: Iv6dy Gdbor Vilmos polgrirmester

mint Onkorm inyzat, a tovibbiakban : Onkorm inyzr/l

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommundlis Szolg6ltat6
Nonprolit Korlitolt Felel6ssegii Tf rsasfg
szdkhelye: 7632P6cs, Sikl6si fit 52.

ctglegy z{kszima : 02-094645 5 6

adoszfima: I I 5 4 I 587 -242
KUJ szima:100279306
KTJ szima: 100468989 /Pdcs-K6kdny Regiondlis
Hul I ad6kke zel6 Kilzpont/ ;

KSH szdma: I 1 541 587-38 1 l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint Ktizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: K6zszolgdltatri

m6sr6szr6l a:

- tov6bbiakban eryiittesen: Felek - kdzdtt az alul(rott helyen 6s napon az alAbbi feltdtelek mellett:

Szerzbdo Felek a teleptildsi hulladdk gyiijtdsdre, szillit6s6ra 6s kezel6sere vonatkoz6
k<izszolgilltatris folyamatosxigdnak biaosit6sa drdekdben a teleptildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi Onkorminyzati rendelet
vdgrehajtlsira az dibbi szerzriddst k0tik meg:

l. A szerz6dSs cSlja
l.l..Magyarorszig helyi dnkormii.nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrvdny 13. $ (l)
bekezdese szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kddeladatok kdT6ben

ell6tand6 helyi dnkorminyzai feladatok kdze tartozik ktiltin6sen a krimyezet-egdszsdgugy
(k6aisztasrig, telepiildsi kOmyezet tisztas6grinak biztositdsa, rovar- 6s nigcs6l6irtds).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CDC(XV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezd6se

szerint a telep0ldsi Onkormrlnyzat a hullad6kgazd.llkod.lsi ktizszolg6ltatSs ell6t6s6t a

kdzszolgiiltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkodrlsi krizszolgdltauisi szerzrid6s utj6,n biztositja.

1.2. Jelen szerz6d6s az Onkorm{nyzat Kepvisel6-testiilete t...... ... ...] Kt.sz . lntfuozata
alapjrin jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerz6d6s c6ljq hogy Abaliget Kdzsdg kozigazgatisi ter[let6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokr6l, hasznrirl6knil (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasmiil) keletkez6 telepiildsi szilird hulladdk kezel6s6re fenndll6 k6zszolgiiltat6ssal
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kapcsolatban - a hatAlyos jogszabrilyoknak megfelel6en - az Onkorm{nyzrt 6s a
K6zszolgiltrt6 k6z6tti kapcsolato! a Felek jogait 6s k0telezettdgeit szabAlyozza-

2.

2.1. Az Onkorminyzet megbiz,z,z a K6zszolgiltet6t az al6bb megbatirozon feladatok
elvdgzdsevel:

Abaliget Kdzsdg kdzigazgatdsi tertlletdn a telepilldsi hullad6k begyr.ijtCscvel 6s elhelyezds
cilj6b6l tortdn6 rendszeres elszirlliui.s6val a szerz6ddsben rdgzitett id6wtamban, valamint
kezel6sivel es drtalmatlanit6srival - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkodisi Program eszkoz-is
letesitmCnyiillomdnydnak ig6nybevdtelCvel - kdzszolgriLltardsi szerz6dis keretdben:

- vegyes hulladCk gyiijtdse, szillitfua 6s kezelCse hetente I alkalommal;

- lomtalanitds dvente I alkalommal;

- zilldhulladdk gyfljtds 6vente 2 alkalommal;

- elkilIdnitett/szelektiv/hulladdkgyujtdskdthetentelalkalommal.

2.2- A Kiltxpolgrltrt6 a 2.1 . pontban meghat6rozoft feladatok elvdgzdsdt 2023. janudr I -jdn
megkezdi.

23. A jelen szerz6dds alapjdn a K6zszolgiltrt6, a Ht.-ben, illewe az ide vonatkozo
jogszabdlyoknak ds az dnkormdnyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosanjogosult Abaliget
K6zseg kdzigazgatdsi tertiletdn a telepitldsi hulladdk gyfijtdsdre 6s kezel6sere ininyul6
kdzszol 96l auisok ell6tdsdra-
A kiizszolg6ltaris megnevez6se: telepiil6si hulladdk gyujtcsdre is kezel6serc ininyul6
kdzszolg{lat6i feladatok ell6tAs4 amely kiterjed a nem termdszetes szemCly ingatlanhasznril6
a haz.artisi hulladikhoz hasonl6 hullad6k rdszet k6pez6 vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.g (3)
bekezd6sere tekintettel.

A kdzszolgiltatds leljesitdsdnek terilleti kiterjeddse: Abaliget K6zseg k}igazgat|si reriileten.
A kdzszolgdltat6s kdrebe tartoz6 hulladdk elhelyezdse ds kezeldse: a Ktikdnyi Regionrilis
Hulladdkkezel6 K64ontban vagy Arak6rillomrison, illetve mris, kdrnyezewidelmi, mffkddesi
engeddllyel rendelkezd hulladdkkezel6 ldtesirnCnyben.

3. Az Onkorminyzrt k6telezettsegvillal{se
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolg6.ltatds elldtisrira a Kdzszolg{ltat6nak
kizrir6lagos jogot biaosit.

3.2. Az Onkonninyzet kdtelezetsdget v6llal:

- a kdzszolgrirltatfu hat6kony is folyamatos elldtdsrihoz a Kdzszolgriltat 6 szimfua
szilksdges inform6ci6k 6s adatok szolgriLltatrisrir4

- a kdzszolgiltatds k6r6be nem tutoz6 hulladdkgazdrirllcodrisi tevdkenysegek
ktizszolgii.,ltatrissal tdrtin6 dsszehangolds6nak ekisegitdsere,

- a krizszolgiltatrisnak a telepiildsen vdgzett mIis kdzszolg6hatisokkal val6
0sszehangol6srinak el6segitdsere,

- aK6zszolg6ltat6kizdr6lagoskttzszolgriLltatisijogAnakbiaosfuisrira

- a telepiilds kdzszolgdLltauis ig6nybevdtel6re k6telezett ingatlanhaszruil6i vonatkoz{sriban
ndv- dscimjegyzCk 6tad.6sdra, adategyezetdsre, 
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- kedvezndny, mentessdg eset&l umak alapjdul szolg6l6 adatok 6rad6s6ra,

- az 0nkormfuiyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedveznreny vagy
mentessCg miatt felmertll6 k0lt#gek megdritesdrr a Koordin6l6 szerv szdm{r4

- a telepilldsi igdnyek kieldgitCsCre alkalmas hulhddk gyitjtdsdre, szirllitds6ra, kezeldsdre
szolgril6 helyek Cs letesitmCnyek meghat6rozds6ra. Ennek kerercben kijelOli - a
Kdzszolg6lat6val egyezetve - azokat a gyujt6pontokat, amelyek alkalmasak arr4 hogy
a Kdxzolgriltat6 dwegye k6aeriileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l, mely
ingatlanokhoz a Kozszolgriltard dltal alkalmazott gdpjdrmflvel nem tud behajtani,

- a hulladdkszillit6 jArmfl sz&n6m megfelel6 ritviszonyok biaositds6ra, (kiil6n6s
tekintettel a teli h6- 6s sikossdg-mentesit6sre, valamint a k6zut firszelv6ny6be bel6g6
faigak lev6gtisri,ra),

- a k0zszolg6Jtatdsi szerz6d€s kcrzzfltdtelffil a helyben szokisos m6don
gondoskodik,

- gondoskodik az elkiildnitetr hulladdkg5ifijtdsi rendszer helyi felt6teleinek
megszervezCsdr6l.

4. A K6zszolgiltet6 kdtelczetts6gci:
4.1.
a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hdztarrdsban keletkez6:
i. vegyes hullad6k heti egyszer
(Udul6 6s id6szakosan haszr6lt ingatlanok eset6ben az ell6t6si id6szak 6 h6nap - aprilistol
szeptemberig - ahol a Hr. 47.9 (4) bekezddse alapj&r az ingatlanhasail6k r6sz6re az dves
hulladdkgazdflkodrisi kdzszolg6ltatisi dij 5trlo-6t kell megrillapitani.);
ii. lomtalanitds Cvente I alkalommal;
iii. zdldhulladdk gnijt€s 6vente 2 alkalommal;
iv. elkiil6nitett /szelektiv/ hulladdkgyujtds k€thetente I alkalommal
trirt6n6 risszegyffjt6ser6l, elsziLllitrisrirol es kezeldser<il.

- A gazd.ilkod6 szervezetekndl keletkez6 hriztaruisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
OsszegltjtCser6l, elszAllitrisirol Cs kezel6sir6l.

- Az iiltala iiaemeltetetr hullad6kgyujr6 ponton, hulladdkgyujt6 udvarban a hulladik
6wCteldr6l, dsszegyiijtiserdl, elszAllit6sri,r6l 6s kezel6sdr6l.

b) Adminisztrativ feladatok:

- kdnyvelds, szirnvitel, berszi,rnfejtds;

- adminisztrAci6, nyilvifurtartris, adatbdzis-kezel6s;

- jogr ilgyvitel;

- adatszolgdltatds.

c.) az Onkorminyzattal egy0ttmukddve az iigyfelek szimfura kdnnyen hozzl,ftrhet6
0gyfClszolgriLlat is uijdkoztatrisi rendszer mukddtetise (Kozponti tigyfdlszolgri,lat cime: 7632
P6cs, Sikl6si [t 58.), valamint a kdzszolgdltatrissal kapcsolatos lakossigi t6j6koztat.is.

4.2. A Kdzszolgriltrt6 kdtelezertseget vrirllal tov6bb6:
a) a kdzszolg6ltatiis folyamatos es teljes k6r[ ell6uisrira
b) a kdzszolgriitatis meghatri.rozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesitisere,

d.--_
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c) a ktimyezetv6delmi hat6sag rirlal meghatrirozott min6sitdsi osztrily szerinti k6vetelm6nyek
biaositiisira es a min6sit6si engeddly hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgriLltatisi szerz6dds
hat6lyossiigrfurak ideje alatti folyamatos megldtdre,
a kdzszolg6ltatds teljesitCsehez sztlksdges mennyisdgfl Cs min6segri jri,rmir, gdp, eszk6z,
berendezes biaositisrl,r4 a sziikseges l6rz6m[ 6s kipzetts6gfi szakember alkalma"i"dra,
a kdzszolgriltatis folyamatos, biaonsigos 6s b6vithet6 teljesitdsehez sziiks6ges
fej lesadsek 6s karbantart6sok elvdgzdsCre,

a kdzszolgaLltatiis kdrdbe tartoz6 hulladik kezelisere meghatdrozott helyek ds
ldtesitnCnyek igdnybevCteldrc,

nyilv6ntartlsi rendszer mrikodtete#re 6s a kdzszolgriltatds teljesitdsevel 6sszefilgg6
adatszolgrlltatib rendszeres teljesit6sdre,
a nyilvantartdsi, adatkezel6si 6s adatszolgri,ltauisi rendszer l6trehozisri,hoz 6s folyamatos
mtkddtet6sdhez szilks6ges feltdtelek biaositrlsdr+
az ilgyfelek szinara kdnnyen hozzdferhet6 iigyf6lszolgriLlat 6s t6jdkozadsi rendszer
mtkddtet6s6r€,
a fogyaszt6i kifogisok 6s 6szrev6telek elintiz6si rendjCnek megrlllapiLisira,
a tevdkeny#g ell6tdsri,hoz szilks6ges biaositilssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet
nyfjt a felel6sscgi korben bekdvetkezett 0nkormrinyzatrak okozott eserleges k6rok
enyhitCsCre,

biaositj4 hogy a vegyes hulladdk gyrijtdsehez az ingatlanhasznriLl6 legalibb 2 kiil6nbdz6
i:rmdrt6kfi gyiijt6eddny kdziil v6laszthasson,
tdbblethullad6k elhelyezesdt szolgril6, a Kdzszolgriltato 6.ltal biaositott zsik
forgalmazisrir4

n) a Mecsek-Dniva Hullad6kgazdrilkodrisi Program eszkdz- is letesitmeny rillom6ny:inak
haszruilatrira.

A K0zszolgaltar6 hulladdkgazdrilkoddsi enged6lyenek sz6ma: pE/KTFo/00202-112022.,
PE/KTFO/00202-8n021.
A Kdzszolg6ltat6 megfelel6sdgi vdlem6nyCnek szAma: KI|2G9S7 -212020.
A Kdzszolgaltat6 min6sit6si enged6ly6nek szama: pE/I(TFo/00ggg-lsno22.,
PE/KT['O/0370+5D022.
Min6sit6si oszt6ly: C/I.

5' Mentesiil a K0zszolg{ltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kdtelezettsegdt6l vis maior eset6n,
tovdbbri, ha az Onkormrinyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitdsehiz olyan ritviszonyokat
/h6- ds sikossig mentessdg, illewe egy6b okbol jri.rharatlan a kdzu4 amely a Kdzszolg{ttat6
gdpj6rmriveinek balesetrnentes k0zleked6set biaositja. E2 esetben a K6zszolgriltet6 az akad6ly
elhrirulisdt kdvet6 legk6zelebbi szilliuisi napon kdteles szolgrilatni, mely alkalommal k6teles
az el6zb elmaradr szilliuisi napokon felhalmoz6dott mennyisegii telepiilcsi hulladdk
e l szi.iliuisrira is.

6. A K0zszolgiltet6 jogosult megtagadni a hullad6k elsziLllitdsrit:

- az [nkormiinyzat rendeletdben el6irtt6l eltdrd trirol6ed6ny kihelyezise eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hulladdk k6r6be nem t toz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamrl, k6-, epitesi t6rmel6k, 6llari tetem, mar6, m6rgez6
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsiradek gyrildkony vagy

d)

e)

0

s)

h)

i)

i)
k)

D

m)
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robban6 anyag, nagyobb terjedelmfi, srily{ tdrgy, amely veszdlyezteri a
hulladdksziLlliuissal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdga, vagy megrongdlhatja a
gyfljt6berendez6st, illetve 6rtalmatlanitAsa sor6n vesz6lyeaeti a k6myezetet.)

- a hullad6k nem a szabvitnyos, zirt uiroloed6nyben, illewe nem a Kdzszolgriltat6tol
vds6rolt jelzett zs6hban kerill kihelyezisre,

- a hulladdk oly modon keriil kihelyezdsre, hogy a tri.rol6eddny mozgat6sakor a kisz6r6dds
veszelye fenndll (nem lezArt, illewe sCrtllt eddny)

- ha a Ui,roloeddny kdr$l szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akadiilyoz6 m6don
tdbblethulladdk keri.ilt kihelyez6sre

- amennlben a uirol6eddnyek jelzdse bevezet6sre ker0l - a t6roloedinyek matric6jrinak
hi6nya, illetve #rtll6se esetCn.

7. Az elv{llelkoz6 / teljesit6si seg6d / igSnybev6tel6vel v6gezhet6 tevdkcnys6gek
7.1. Kdtszolglltat6 jogosult alvriLllalkozo(ka)t igurybe venni. A K6zszolg6ltet6 az
alvfl lalkoz6 ig6nybev6telet kdteles az Onkom{nyzet szim.ira bejelenteni.

7.2. A Felek rOgzitik, hogy az alvriLllalkoz6 tevikenysdgd6rt a K6zszolg6ttrt6 [gy felel, mintha
maga jiirt volna el.

8' A Kdzrzolg{ltrtls teljesit6sdvel dsszeftigg<i adatszolgdltatis biztositisa 6rdek6ben a
K6zrzolg{ltat6 az l./ pontban meghatiirozott szolgdltatdsi teruletre vonatkoz6an elknlonitett
nyilv6ntar&hi rendszert kdteles vezetni, mely tartalma-." a szolgrirltatiisi teriilet6l elszilliton
6s d,malmatlanitott telepiildsi hulladik mennyisdg&.

9. A krizszolgdltatris igenyb€vdteldre kdtelezettek a kdzszolgriltat6s teljesitdsdvel kapcsolatos
min6sdgi 6szrevdteleiket, kifogrisaikat inisban a Kdzszolgriltat6 szdkhelyire (7632 p6cs,
sikl6si [t 52.) vagy a 7602 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kdzszolg{ltrt6 kdteles
irdsban 15 napon beliil megvrilaszolni. Haladdktalanul intdzkeddsre koteles a K6zszolg{ltat6
kdmyezetszennyez6s esetdben, ha az a kdzszolg6ltatrisi tevdkenyseg6vel okozati
dsszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkormrinyzat helyi hullad6kkezel6si
k<izszolgriltatris rendj6rdl sz6[o rendelet6nek rendelkeziset kifogrisolj4 a K6zszolg{ltet6 30
napon beliil kdteles az 0gyiratot - a panaszos egyidejrft drtesitCse mellett- az Onkormrlnyzathoz
megkiildeni.

10. K6azotgdltet{s dijr
l0.l A hulladckgazdrlkoddsi kdzszolgriltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s K6zm[-
szabilyozisi Hivatal javaslatrinak figyelembev6teldvel az illetekes miniszter rendeletben
dLllapitja meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 32/A. $ (ae) e) pontja alapj6n a Koordin6l6 szerv beszedi a kdzszolgii,lrat6si dijat is
kifizeti a kdzszolgriltat6knak a hulladdkgazddlko&isi kdzszolgri{tatrisi 6s szolgriLltauisi dij
meg6llapitrisldrt felel6s minisaer rendeletdben foglaltaknak megfelel6en meghatArozott
szolgdltatisi dijat.
Az dLllam e feladatainak elkitri*ira koordin:i'16 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordinril6 szerv)
hoz letre.
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A helyi kdzszolgaltat6, a telepiildsi dnkormrinyza! valamint a hulladdkgazd.llkod.isi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot es inform6ci6t, ami a Koordiruil6 szerv
feladatkdrdnek gyakorl6sdhoz szlikseges.
A minisaer rendeletben dllapitja meg a beszedett kdzszolg6iltatAsi dij felosztds6nak elv6t. A
minisaer a Koordin6l6 szerv javaslatinak figyelembevitelivel rendeletben dllapitja meg a
KoordinriLl6 szerv 6ltal a kdzszolg{ltat6nak fizetend6 szolg6ltatrisi dijat.

10.2 A kdzszolgahat6 6ltal alkalmazott kdzszolg6hatrisi dij megri,llapiuisa a Ht. 464g.g 6s 91.g,
valamint a 64l200t. GI.2E.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tdrt6nr.

EdCnym6ret Egyszeri netr6 iiritcsi dij
(F0

60 literf 93,-
80 liter 124,-
110-120 liter 170,-

ra 3E52014. (xll. 3l') Kom. rendelet szerint lak6ingatlant e$iedul ds cletvitelszeriien hasa6l6 termdszeres
szem6ly ingatlanhasa6l6 rCszCre, a telepUldsi Onlormdnyzar elal kiadon igazolds alapjdn.

Ed6nymdret Egyszeri nett6 ilrir6si dij
(F0

I l0 liter 203,-
120 liter 244,-
240 liter 489.-

Edenym6ret Egyszeri nen6 iiritesi dij
(F0

I l0 liter t'70,-
120 liter l9s,-
240 liter 390,-
I 100 liter 1788,-

Titbblethullad6k gyiijtdsere szolgril6 zs.ik r{ra: 361,- Ft+Afaldb.

Szerz<id6 Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatiilyos AFR
tdrv6ny rendelkez6seinek megfelekien jrimak el.

I l. Alhmi hulled€kgezdilkod{si kdzfeledrhell{tis
1l.l Az dLllami hullad6kgazdrllkodrisi kdzfeladat ell6trisrira l6trehozon szervezet kijel6lisir6l,
feladatkdr6nil, az adatkezel6s modjrir6l, valamint az adatszolgriltauisi kdtelezettsegek reszletes
szabriLlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet (Adatkorm.rend.) 3. $ (ll bekezddse
alapjrin a Kormri.ny a Ht. 321A. $ (l) bekezddsben meghatarozott feladatokra Koordinril6
szervkint az NHKV Nemzeti Hulladikgazdrllkodasi Koordirull6 6s Vagyonkezel6 Z6rtk6r$en
Mfikdd6 Rdszvdnlt6rsasrigot jel6lte ki.
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ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolgd,ltat6si dijatra vonatkoz6 sz{mlAkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adaszolgrlltatris alapjrin 6,rllitja ki. A kdzszolg4Lltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolgdltauisa eset6n a Koordindl6 szew a nem megfelel6 adatszolgriLltauissal

drintett ingatlanhasandl6 tekinteteben a Koordin6l6 szerv iiLltal legut6bb kisz6mldzott
kdzszolgdltatdsi dijr6l 6llit ki sziml6t. Az ezzeldsszefiiggCsben keletkez6 dijkorrekci6 esetdn
minden helytrillisi kdtelezettseg a Kdzszolgdltat6t terheli. Az igy keletkez6 k0zszolgriltatdsi
dijktildnbdzet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a k0zszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes
szolgriLlhrisi dijba beszimitja. A kdzszolgriLltat6 hidnyos vagy helyelen adatszolgAltatis6b6l
ered6, a KoordiruiLl6 szerv riltal nem megfelel6 adananalommal kidllitott szimki&kal
kapcsolatos valamennyi k0vetkezn6nydrt a Kdzszolgfltat6t terheli a felel6ssdg.

ItJ A KoordinAl6 szarv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriLltatfubol
kiindulva megd.Lllapitja azon ingatlanok k6r6t, amelyre nincs kdzszolgri.Lltatdsi dijfizet6s
meghafiirozva az adatszolgriltatdsban, ugyanakkor vilelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszefiiggdsben teljesitds tdrtdnt. A Koordiniil6 szerv e kdrbenjogosult ingyenesen adatot kCmi
az illetikes hat6Mgt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgAltat6sbol hi6nyz6 ingatlanok ds

szilks4ges adataik meg6llapirrisa 6rdekdben.
A fentiek alapjrin rogziten ingatlanok adatait a Koordiruil6 szerv megkiildi a kdzszolgri.ltat6nak,
6s felhivja a kdzszolg6ltat6l hogy a megkUldiitt ingatlanokon vdgzett szolgriltatrisrinak
megfelelden korrigri.Llja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltat6st legkis6bb az ertesitds
kdzhezv6rel6t k6vet6 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvet6en - a kiizszolgiiLltat6 elt6r6 adatszolgriltauisa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a kdzszolg6ltatdsi dijat az ingatlantulajdonosnak szirnl6zza ki.

ll.4 A KoordinrlLl6 szew a kiszAmlLzott 6s az ingatlanhasaiLl6 6.Lltal hat irid6n beltl ki nem
fizetett ktizszolgAlratdsi dij behajtrisa 6rdek6ben intizkedik.

ll.5 A Kdzszolg6ltat6 rdsz6re a kdzszolgAltauisi szerzSdesben rdgzitett feladatok ell6tdse6rt
a Koordinril6 szerv a hullad6kgazd.ilkodrisi kdzszolg6ltauisi dij megrl.,llapi risriirt felel6s
miniszter riLltal meghatrirozott szolg6ltauisi dijat fizet.

11.6 A kdzszolgdLltat6 az Onkormfuryzat, mint elLitisdrt felekis 6ltal kiadott
leliesiMsigazoldssal igazolj4 hogy a kdzszolgriltat6 teljesitesdvel kapcsolatban kifogdsa nem
merillt fel. A teljesitisigazoliisnak a kdzszolgriltat6 riLltal a Koordinril6 szerv r6szdre a rendszeres
adatszolgri.,ltatils keret6ben tiirtdn<i megkiilddse a szolg6.lrat6si dij fizetdsenek feltitele.
Az Onkormrinyzat kdteles a teljesit6sigazol6st a KdzszolgdLltat6 rCsz6re a teljesitdssel drintett
idtiszakot kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzzt a teljesitisigazokis
kiadrisrival alapos indok ndlkiil kdsedelembe esik, igy a kdzszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezl kfu6t az Onkormdnyzat fel6 drvinyesiteni.

ll.7 A szolgriltatrisi dijban a hulladdkgazdalkoddsi kdzszolgAltatiis teljes kozvetlen k<iltsdge
megterit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordindl6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a ktizszolgii.Lltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinril6 szerv riLltal kijeldlt
szervezetnek dtrdni. A haszonanyag-drtdkesitisb6l ered6 bevdtel a KoordinAl6 szervet illeti
meg.
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11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (a) bekezddse alapjSn az Onkorm6nyzat a kdzszolgdltatdsi
szerz6ddst annak megkdteset vagy m6dositisit k6vet6en haladdktalanul, de legkds6bb 8 napon
beliil elektronikus riton megkilldi a Koordin6l6 szerv rdszere.

12. A k0zszolgiltetisi szerz6d6s hetilyr
Felek jelen szez6ddst 2023. jrnuir 01. napj6val kezd6d6 hatAllyal, harlrozott idbre,2023.
j{nius 30. napjdLig k6tik.

Felek a szerz6ddst kdzds megegyez6ssel, csak inisban modosithatj{k.

13. A k6zszolgiltrt{si szcrz6ddr megsztn&c
A kdzszol g6ltatisi szerz6d6s megsziinik
a/ a benne meghauirozott id6tartarn lejrirt6val,
b ) a Klzszol gtltat6 j o gut6d ndlhili megsainesevel,
c/ eldlldssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdddOtt meg,
d) felmonddssal,
e/ a felek kdzds megegyeze#vel.

13.1 Az Onkormrfury zzt a klzszolgliltatAsi szeu6d6st a Polgriri T6rv6nyk6nyvben
meghatiirozon felmondrisi okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha a K0zszolgriLltat6

- a hullad€kcazd6lkod6si kdzszolg6ltatis ell6tisa sonin a kdmyezet v&elmdre vonatkoz6
jogszabdlyok vagy a rA vonatkoz6 hat6sdgi dOntes el6inisait srilyosan megsdrtene, is
ennek t6ny6t a bir6srig vagy a hatovig joger6sen megrillapitotta

- a szen6d6sben meg6llapitott kdtelezettsegdt neki felrohato m6don srilyosan
megs6rtette.

- a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgdltatdsi szerz<id6st az 0nkorm6nyzat felmondj4 ha a
KdzszolgrlLltat6 nem rendelkezik min6sit6si engeddllyel vagy megfelel6segi
vdlern6nnyel.

13.2 A Kdzszolgcltat6 a Polgdri T6rv6nyk6nyvben meghatrirozottakon trilmen6en a
k0zszolgAltauisi szerz6dist akkor mondhatja fel, ha

- uz Onkorm6nyzat a kdzszolgdltat6si szerz6d6sben meghatirozott kdtelezettsegdt - a
KdzszolgdLltat6 felsz6liuisa ellencre - stlyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolgaltatonak
k6rt okoz, vagy akadillyozzza hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltatds teljesitesdt; vagy

- a kdzszolg6.Llutrisi szerz<idds megk6t6set k6vet6en hauilyba l6pett jogszabriLly a
kdzszolgaltatdsi szerz6d6s tartalmi elemeit tigy v6ltoztatja meg, hogy az a
Kdzszolg6ltat6nak a hulladdkgazdriLlkodrisi kdzszolgriltatris szerz6ddsszerfi teljesircse
kdrdbe tartoz6 ldnyeges 6sjogos Crdekeit j elent6s mertdkben serti.

133 Ha a hullad6kgazdrilkodrlsi szerztid6st a k6zszolg6lrat6 felmondja, a telepill6si
Onkorm,inyzat haladiktalanul gondoskodik az rij kOzszolgAltat6 kivrilaszui.cir6l.
A fentiek teljesiil6se esetin a kdzszolg iltxitsi szerzod65 fslrn66d6si ideje 6 h6nap.
A felmondrisi idti alan a Kdzszolgdltat6 a hulladdkgazd.ilkod6si kdzszolgriltat6st vriLltozatlanul
ell6tja.

r3.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felrohat6 okbol meghiusul, illetve, ha a szerz6dds

d.-
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neki felr6hat6an sziinik mcg, az Onkormdnyzat az ives kdzszolgriLltatrsi dij 50zo-.ime&
megGlel6 meghiusul6si k6tbdr fizetCsCre k6teles.

14. Elj{r{s r szerz6d6s mcgsziin€sc esct6n
A kdzszolgdltat6si szerz6dds megsz0ndse vas/ megszfintet€se eset6n a Kdzszolgfltat6 az [j
kdzszolgdltat6 kiv6laszt6s6ig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltatris v6ltozatlanul ell6tja"
A hullad6kgazdrirlkod.isi kdzszolg6ltat6si szerz6dds megsziindse eseten a kdzszolgdltatrls
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban ldv6 0gyek iratait 6s nyilvdnurtdsait a K6zszolg6Jat6 a
telep0lCsi dnkorminyzatmk a kdzszolg6ltat6si szerz6dCs megszflndse napj6n 6tadja"

15. Jogvitdk intdz6se
Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egymris k6z6tti t6rgyaLlsok
sor6n igyekeznek rendeani.

Amennyiben a jogvitat a Felek tirgyalds ritjdn 60 napon belul nem tudjrik rcndezni, a bir6sigi
eljfu:is lefolytat6sdra a Pecsi Jrir{sbir6sdg, illewe drtdkhatjfi6l fogg<ien a pccsi r6rv6nyszck
illet6kessdg€t k0tik ki.

16. trtcslt&ek
A jelen szerz6d€ssel kapcsolatos barmely iginyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st irdsba kell
foglalni.
A szerz6des teljesit6sdvel kapcsolatos tigyintdzCsre, nyilatkozattCtelre jogosultak:

az Onkorm{nyzat reszedl :

niv: Ivddy G6bor Vilmos polgrirmester
telefon: 06-72159E-00 I
e-mail: polgarmester@abaliget.hu

a K6zszolgr trt6 risz6nil:
n6v: Bir6 Pdter iigyvezetd
telefon:721 805420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cim6! e-mail cimdt, telefonszirn6t stb.) a Felek ktzfullag a
szerz6d6s teljesitdsevel 6sszeftigg6 kapcsolattartris cilj6bol, illewe az ahhoz kapcsolod6 egyib
jogos drdekek irvdnyesitdse 6rdekdben jogosuftak kezelni. Felek az adatkezelis sordn a
kapcsol6d6 jogszabri.,lyok 6s adawidelmi szabdlyzataik rendelkezdsei szerint j6mak el.

17. Mccsck-DtdveHulhd6kgazdilkod{siProgram
A KdzszolgriLltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dniva Hulladdkgazddlkodisi projeh
keret6ben megval6sul6 ldtesimdnyeket es eszl6z0ka a k6zszolgdltatds teljesitese kapcsrfur.
Felek kOtelezettsdget v6Lllalnalq hogy al6vetik magukat a Tdrsulisi Tanrircs hatdrozatainak.

18. R6szlegcsSrv6nytelens6g
Amennyibenjelen szerz6dcs biirmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik resze ew6nytelen
vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6rig vagy bir6sdg annak
6rv6nytelensegdt riLllapitja meg, tgy a szerz6dds
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kiv6ve, ha anilktil b6.rmelyik FEI a szerzfidst nem k0tOtte volna meg. A jelen szerz6ddsben

nem szabilyozotl kerd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CL)OO(V. t6rv6ny

(Ht.), a k0zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLil. tdrvdny (Kbt.), a Magyarorszlg

dnkormrinyzatatr6l sz6l6 2011. 6vi CLrcCilX. tdrv6ny (Mtw), valamint a Polgiri
Tdrvenykcinyw6l sz6l6 2013. 6vi V. t0rv6ny (Rk.) rendelkez6sei, illewe a vonatkoz6 ilgazati
j ogszabdlyok ini.nyad6ak.

Jelen szerz6dest a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, j6v6hagy6lag irj6k afti.

Kelt: Abal iget, 2[22.december nB''
D6l-Kom Nonprofit Kft.

632 Pecs, Sikl6si 0t 52
gyzekszam: 02-00-0e4556

doszarn: 11 541 587 -2-A2

' ;;:ii;;;i;;;;;il il: " "'

K6zszolgfltat6
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