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HULLADEKcnzoAlxonAsr xdzszolcAr-rarAsr sznnzoors

Amely l6trejtitt e gyrlszr'l: Apritvarasd Kiizs6g onkorm inyzata
szdkhelye: 7720 ApAwarasd, Fo utca 56.

kdpviseli: Bodorkds Istv6n polgdrmester

PIR sz6m: 335283

ad6sziim: 15335281-1-02

mint Onkormrinyzat, a tovribbiakban: 6nkormdnyzat

m6sr6szr6l a: D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommun6lis Szolgiltat6
Nonprofit Kortritolt Felel6ss6gii T6rsasig
szikhelye: 7632P6cs, Sikl6si tit 52.

c6gjegyzdksz6ma: 02-09-064556

ad6sziima: I 1 5 4 | 58'l -2 -02
KUJ sz6ma: 100279306

KTJ sz6ma: 100468989 /Pics-Kdkiny Region6lis Hulla-

ddkkezel6 Kdzpont/;
KSH sz6ma: I | 541 587 -381 1 -572-02

k6pviseli: Bir6 Piter tigYvezet6

mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgtiltatti

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdz6tt az atulirott helyen 6s napon az alibbi felt6te-

lek mellett:

Szenodo Felek a telepiildsi hullad6k gyiijt6s6re, sz6llit6s6ra 6s kezel6s6re vonatkoz6 krizszol-

96ltat6s folyamatossagSnak biztositiisa 6rdek6ben a telepiil6si hulladdkhoz kapcsol6d6 jogok

6s k6telezetts{gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelet v6grehajt6-

sdra az al6bbi szerzSd6st ktitik meg:

l. A szerz6des c6lja
l.l. Magyarorsz6g helyi <inkorm 6nyzatair6l sz6l6 201l. dvi CLXXXX' tiirviny 13 $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben bizosithat6 kdzfeladatok kdriben

ell6tand6 helyi dnkormrinyzati feladatok kdzd tartozik ki.ildndsen a kdmyezereg6szs6giigy

(kdztisaas6g, telepii16si kdmyezet tisztasrig6nak biaositrisa, rovar- ds rrigcs6l6irt6s).

A hulladdk6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tovabbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a tetepiil6si <inkorm5nyzat a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolgliltatris ellatasiit a kdzszol-

griltat6val k6t6tt hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgriltatrisi szeru6d6s titj6n biztositja.

1.2. Jeten szerz6dis az Onkorminyzat K6pvisel6+estlj,lete 512022. (V1.21.) Kt.sz. halArozata

alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzbdls c6lja, hogy Apritvarasd K6zs6g kIzigazgat6si teriilet6n az ingatlantu-

lajdonosokn6l, birtokosokn;il. hasznril6knril (a tov6bbiakban egyiitt: ingatlanhasznril6) kelet-

kezo telepii16si szikird hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kiizszol96ltatrissal kapcsolatban - a hat6'
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lyos jogszab6lyoknak megfelelSen - az 6nkormrinyzat 6s a K6zszolg6ltzt6 kdzdtti kapcso-
latot, a Felek jogait is kcitelezettsd geit szabllyozza.

2.

2.1. Az Onkorm anyzat megbizza a Ktizszolgriltatri t az ali .h meghat6rozoft feladatok elvdg-
z6s6vel:

Ap6warasd Kozsdg kdzigazgatrisi tertilet6n a telepiil6si hulladik begyiijtds6vet ds elhelyezis
cdlj6b6l tdrt6n6 rendszeres elsz6llitrisdval a szerz6ddsben rdgzitett iddtartamban, valamint
kezelis6vel 6s rirtalmatlanitrls6val - a Mecsek-Dr6va Hulladikgazdrilkodiisi Program eszkdz-
6s ldtesitmdny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel - kdzszolg6ltatrisi szerz6dis keret6ben:

- vegyes hulladdk gyiijtdse, sz6llitrisa 6s kezel6se hetente I alkalommal
- lomtalanitris dvente 2 alkalommal

- elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s havonta 1 alkalommal.

2.2. A Ktzszolgaltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladarok elv6gz6s6t 2022. jilius 01.-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzSd6s alapjan a Ktizszolgriltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6 jogszab6-
lyoknak 6s az cinkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult apaiuarasd
Ki5zs€g kdzigazgat6si teriilet6n a tetepiildsi hullad6k gyfijt6sire 6s kezel6sire ir6nyul6 kdz-
szolg6ltatrlsok el Lltrisrira.
A kiizszolglltatAs megnevez6se: telepiildsi hulladik gyiijtisdre 6s kezelds6re irrinyul6 ktjz-
szolgriltat6i feladatok ell6trisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanh asznii6 a
hiaa'IAsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t k6pez6 vegyes hulladikira i;, a Hr. 39.$ (3)
bekezdis6re tekintettel.

A kdzszolgiltatris teljesitis6nek tertileti kiterjeddse: Apdtvarasd K<izsdg kdzigazgat6si teriile-
tdn.

A kdzszolg6ltatris kdribe tartoz6 hullad6k elhelyez6se is kezel6se: a Kdk6nyi Region6lis Hul-
lad6kkezel6 Krizpontban vagy ritrak6rillomiison, illetve m6s, kd,myezetv6delmi, rniikdd6si
enged6llyel rendelkez6 hulladdkkezel6 l6tesitmdnvben.

3. Az Onkorm6nyzat ktitelezetts6gvillaHsa
3.1. Az Onkorm Anyzat a 2. pontban irt kdzszolgiltatits elLitrisrira a Ktizszolgriltattinak kizri-
16lagos jogot biaosit.

3.2, Az Onkorm{nyzat k6telezetts6get vrillal :

a kdzszolgeltatds hatikony 6s folyamatos elliiits hoz a Kdzszolgdltat6 sz6m6ra sziik-
s6ges inform6ci6k ds adatok szolg ltatisira,
a kdzszo196ltatas k6r6be nem tartoz6 hulladikgazdrilkod6si tev6kenysigek k6zszol96l-
tatessal ttirtdn6 dsszehangol6s6nak e16segit6s6re,
a kdzszol96ltatrisnak a telepiil6sen v6gzett m6s ktizszo196ltat6sokkal val6 6,sszehango-
l6srinak el5segit6sire,
a Klzszolgiltat6 kizrir6lagos ktizszolgriltatrisi jog6nak biztosir_6s6ra
a telepiil6s kdzszolgaltatas ig6nybev6lel6re kdtelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoziisii-
ban n6v- 6s cimjegyz6k itadisAra, adategyezetdsre,
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kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapjriul szolgril6 adatok 6tad6sdra,

az Onkorm nyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott d(kedvezm6ny

vagy mentess6g miatt felmertilo k6lts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv sz6m6ra,

a relepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6sdre, szrillit6sSra, kezel6sdre

szotg6l6 helyek 6s ldtesitmdnyek meghat6roz6s6ra. Ennek keretdben kijeliili - a Koz-

szolgrlttat6val egyedetve - azokat a gyiijt5pontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a

Kcizszolgriltat6 6tvegye kdzeriileten a hullad6kot azon ingatlanhasznal6kt6l, mely in-

gatlanokhoz a Kdzszolgriltat6 6ltal alkalmazott gdpj6rmiivel nem tud behajtani,

a hullad6kszrlllit6 j rmii szlmara megfelel6 ritviszonyok biztositasiira, (kiiltiniis tekin-

tettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzirt iirszelv6nydbe bel6g6 fa-

6gak levrlgrisrira),

a kdzszolg6ftat6si szerz6d6s kozz6t6tel6rol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgyi.ijt6si rendszer helyi feltiteleinek megszerve-

z6s6r6l.

4. A Kiizszolgr tat6 kiitelezetts6gei:

4.1.

a) A ktizszolgriltat6 gondoskodik:

- A hiiztan6sban keletkez6:

i. Vegyes hulladdk heti egYszer

(Udiil6 6s id6szkosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ell tisi idtiszak 6 h6nap - 6pri-

list6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszr6l6k r6szd-

reazeveshulladdkgazd6lkodSsiktizszolg6ltatdsidij50%-Stkellmeg6llapitani.)

ii. Lomtalanit6s 6vente 2 alkalomrnal

iii. Elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgyiijtds havonta I alkalommal

tdrt6n6 itsszegyiijtis6r6l, elsz6llit6s6r6l 6s keze16s6r6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hlztartisi hutlad6khoz hasonl6 vegyes hulla-

d6k 6sszegyiijt6s6r6l, elszillitris:lr6l 6s kezel6s6r5l.

- Az ltala iizemeltetett hullad6kgyiijt6 ponton, hullad6kgyiijt6 udvarban a hullad6k 6t-

vitelir6l, dsszegyfijt6s6r6l, elsz6llitris6161 6s kezel6s6r6l'

b) Adminisarativ feladatok:

- kdnyvel6s, sz6mvitel, b6rszimfejtds

- adminiszhrici6, nyilvdntartris, adatbizis-kezelis

- jogi iigyvitel

- adatszolgriltatis

c) az $nkorm6nyzattal egyiittmiikddve az iigyfelek sz6mira kcinnyen hozzrif6rhet6 iigyf6l-

szolg6lat 6s t6jdkoztatrisi rendszer miikddtetise (Kdzponti i.igyf6lszolg6lat cime: 7 632 P6cs,

Sikl6si rit 58.), valamint a kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi trij6koztatrls.

4.2, A Kdzszolgiltat6 kiitelezetts6get v6llal tovibb6:

a) a kiizszolgriltat6s folyamatos 6s teljes kdril ell6t6sira,

b) a kdzszolg6ltat6s meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris'g szerinti teljesit6s6re,
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c) a k<irnyezetv6delmi hat6s6g Sltal meghatirozott min6sitdsi osztdly szerinti kcivetelmd-
nyek biztositilsira ds a minosft6si enged6ly hullad6kgazdiikodisi kdzszolg6ltat5si szer-
zodes hatrilyossrig6nak idej e alatti folyamatos megl6t6re,
a kdzszolgdltat6s teljesitdsdhez sztiks6ges mennyisigii ds minosdgri j6rmri, glp, eszkoz,
berendezds biaosft6s6ra, a sztiks6ges l6tsz5mri 6s kdpzettsdgii szakember alkalmazisira,
akdzszolgirltat6s folyamatos, biztonsiigos 6s bovfthet6 teljesit6sdhez sziiksdges fejlesztd-
sek 6 s karbantartilsok e lvd gz6s6re,

a klzszolgilltat6s kdribe tartoz6 hulladdk kezel6sdre meghatfirozott helyek 6s ldtesitm6-
nyek igdnybevdteldre,
nyilvfintartflsi rendszer miikodtetdsdre ds akdzszolgiltat6s teljesit6sdvel dsszeftggo adat-
szolg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,
a nyilv6ntartiisi, adatkezel6si 6s adatszolgriltat6si rendszer ldtrehoz6stihoz 6s folyamatos
mtikridtetd s6hez sziiks6ge s feltdtelek bizto s ftilsiira,
az iigyfelek szimdra kcinnyen hozziferhet6 i.igyf6lszolgrilat ds tdjlkortat6si rendszer mri-
kcidtet6s6re,

a fogyaszt6i kifogrisok ds dszrevdtelek elint6zdsi rendjdnek meg6llapit6s6ra,
a tev6kenysdg ell6t6s6hoz szi.iksdges biztosft6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyrijt a felel6ssdgi k<irben bek<ivetkezett OnkormLnyzatnak okozott esetleges k6rok eny-
hit6sdre,

biztositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijtdsdhez az ingatlanhasznii6legal6bb 2 kiil<inbrizo
iirmdrtdkti gyrij t6eddny k6zti I v6laszthas son,

tdbblethulladdk elhelyezdset szolgdl6, aKdzszolgriltat6 6ltal biztositott zs6k forgalmazi-
s6ra,

a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszk6z- ds ldtesitm6ny 6llom5nyinak
hasznillatdra.

A Ktizszolgrlltat6 hulladdkgazdillkod6si enged6lydnek szima'. PE/KTFO/00202-L1Z0Z2
A Kcizszo I gSltat6 m e gfe le lo sd gi v6l em6ny6nek sz6ma : IilULLG I l2s$-4 I 2022
A Kdz szo I g6ltat6 m in6 s itd s i enged6ly6nek sz6ma: PE/KTFO/ 00889 -7 I z02z
Min6sft6si osztrily: C/I.

5. Mentestil a Kiizszolgiitat6 a 4.1 pontban meghat6rozott k<itelezetts6gdtol vis maior esetdn,
tov6bbtl, ha az Onkorminyzat nem biztosit azingatlanok megkcizelitds6hez olyan fitviszonyo-
kat A6- 6s sfkoss6g mentessdg, illetve egydb okb6l jirhatatlan akoz:irtl, amely a Kiizszolgil-
tat6 g5pjflrmiiveinek balesetmentes kcizleked6sdt biaos itja. Ez esetben a Kiizszolg iltat1 az
akad6ly elh6rul6s6t kdveto legk<izelebbi sz6llitrisi napon kdteles szolg6ltatni, mely alkalom-
mal k<iteles az el6zi5 elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott mennyisdgti teleptil6si hulla-
ddk elszr{llit6siira is.

6. A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6srit:
az lnkorminyzat rendeletdben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyez6se esetdn,
ha a t6rol6eddnyben a telepi.il6si (kommun6lis) hullad6k kcirdbe nem tartoz6 anyag ke-
rtilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si tcirmeldk, illlati tetem, mar6, mergez6
anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyfldkony I'agy rob-
ban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srilyri t5rgy, amely veszllyezteti a hulladeksz6llft6s-

d)

e)

s)

h)

i)

i)
k)

m)

n)

4
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sal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a gyiijtSberendez6st, illet-

ve 6rtalmatlanitrlsa sor6n vesz6lyezteti a kdmyezetet.)

- a hultad6k nem a szabv6nyos, zrirt t6rol6ed6nyben, illewe nem a Kiizszolgiltat6ttil
v6sirolt jelzett zs:ikban kertil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6-

d6s vesz6lye fenn6ll (nem lezrilt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a trirol6eddny kdriil szabrilytalanul, annak mozgatist 6s iirit6st akadAlyoz6 m6don

tobblethulladdk kertilt kihelye26sre

- amennyiben a klrol6ed6nyek jelzise bevezet6sre keriil - a tlirol6ed6nyek matriciji,nak

hirinya, illetve sdrtil6se esetdn.

7. Az alviJrlalkoai / teljesit6si seged / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kijzszolgirltat6 jogosult atv6llatkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgriltat6 az tlviilal-
koz6 ig6nybev6telit ktiteles az Onkorminyzat szdmSra bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvlllalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgrlltat6 rigy felel, mint-

ha maga j6Lrt volna el.

E. A Kiizszolgdltatis teljesit6sivet tisszeftigg6 adatszolgaltatis biztositrisa 6rdekdben a Kiiz-

szolgr tat6 azl.l pontban meghat6rozoft szolg6lta&isi teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett nyil-

v6ntartisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgriltalisi teriiletrSl elsz6llitott 6s

6rtalmatlanftott telepiil6si hulladdk mennyis6g6t.

9. A ktizszolg6ltatris ig6nybevitel6re k<itelezettek a kdzszolg6ltatris teljesit6s6vel kapcsolatos

min6s6gi 6szrev6teleiket, kifogiisaikat ir6sban a Kiizszolg6ltatri szikhely6re (7632 P6cs, Sik-

l6si rit 52.) vagy a7602 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgdltat6 kdteles

ir6sban l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kdteles a Kiizszolgrlltat6

kdmyezetszermyez6s esetdben, ha az a kdzszolg6ltatisi tev6kenys6g6vel okozati d,sszefii996s-

ben van. Amennyiben a panasz, iszrev6tel az Onkorminyzat helyi hulladikkezelisi k6zszol-

g6ltatris ren j6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifogrisolja, a Kiizszolgrlltatri 30 napon

beliil ktiteles az iigyiratot - a panaszos egyidejfi drtesit6se mellett- az Onkorminyzathoz

megkiildeni.

10. Kiizszolgriltatis dija
10.1 A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgriltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmii-

szabrilyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembev 6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben 6lla-

pitja meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 321A,. $ (ae) e) ponrja alapj6n a Koordin6l6 szerv beszedi a kiizszolgriltat6si dijat 6s

kifizeti a ktjzszolgittat6knak a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat isi 6s szolg:iltat6si dij meg-

6llapit6s66rt felekis miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelel6en meghat6rozott szolg6lta-

tSsi dijat.
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordinrit6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin616 szerv)

hoz ldtre.
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A helyi k6zszolg6ltat6, a teleptil6si rinkormdnyzat, valamint a hulladikgazdrilkod6si ldtesit-
m6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordinril6 szerv feladatktir6-
nek gyakorl6s6hoz sziiksiges.
A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedeft kdzszolgriltat6si dij felosa6srinak elvdt. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslatiinak figyelembev6telivel rendeletben 6llapitia meg a

Koordin6l6 szerv riltal a kcizszolgdltat6nak fizetend6 szolgriltatrlsi dijat.

10.2 A kdzszolgriltat6 :iltal alkalmazott kdzszolgriltat6si dij megrillapit6sa a Ht. 46-48.g is
91.$, valamint a 64/2008. (Ill.2E.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel<jen trirtint.

Eddnvm6ret Egyszeri nett6 iirft6si dii (Ft)
60 liter+ 118.-
80 liter 158,-
I l0 liter 217,-
120 liter 217,-

ra 385/2014. (Xll. 31.) Korm. rendelet szerint lakoingatlant egyediil is eletuitelszeriien haszr6l6 term6szetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszere, a telepiil6si iinkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6D.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tiritdsi dij
(F0

I l0 liter 217,-
120 liter 237,-
240 liter 473,-
770 liter I 518,-
I 100 liter 2169,-

Tdbblethullad6k gyiijtisire szolgitl6 zsitk 6ra: 361,- Ft+Afa/db.

szenddf Felek az 6ltaldnos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetiben mindenkor a hat6lyos Ana
tiirvdny rendelkezdseinek megfele[6en j6,mak el.

I l. Allam i hu llad6kgazdrilkodrisi kiizfeladat-ellitris
11.1 Az illami hulladikgazdiilkodrisi kdzfeladat ell6t6sera l6trehozott szervezet kijeltil6s6-
16l, feladatkdr6r<il, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgiiltatrisi kritelezetts6gek
rdszletes szabrilyair6l sz6l6 69/2016. (III. 3t.) Korm. rendelet (Adatkorm.rend.) 3. g (l) be-
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kezd6se alapjin a Korm6ny a Ht. 32/A. $ ( I ) bekezd6sben meghatirozott feladatokra Koordi-

n6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkezel<i Z6rt-

kiirten Miikdd5 R6szvinyt6rsas6got jeliilte ki.

ll,2 A Koordinrll6 szerv a kdzszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szrlmliikat az Adatkorm.rend.

20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjrin ritlitja ki. A ktizszolgriltat6 hi6nyos vagy

k{sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordinil6 szerv a nem megfeleki adatszolgriltaLissal

6rintett ingatlanhasznri16 tekintet6ben a Koordinril6 szerv 6ltal legut6bb kiszrimlizott k6,zszol-

g6ltat6si dij161 6llit ki szriml6t. Az ezzel dsszefligg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n minden

helytrill6si kdtelezetts6g a Ktizszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 ktizszolg6ltatisi dijktildn-

b6zet pozitiv mirleg6t a Koordiniil6 szerv a kdzszolgiltat6nak fizetend6 eseddkes szolgdhatA'

si dijba besz6mitja. A kdzszolgriltat6 hirinyos vagy helltelen adatszolgaltaris6b6l eredo, a

Koordin6l6 szerv Lltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6mlikkal kapcsolatos va-

lamennyi k<ivetkezminy6rt a Kiizszolgriltat6t terheli a fele16ssdg.

ll.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdis szerinti adatszolgiltatrisb6l

kiindulva meg5llapitja azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs kiizszolg6ltat6si dijfizet6s megha-

tarczva az adatszolgriltat6sban, ugyanakkor vilelmezhet6, hogy az ingatlannal tisszefiigg6sben

teljesit6s t6rt6nt. A Koordinil6 szerv e kd,rben jogosult ingyenesen adatot k6mi az illet6kes

hat6sigt6l a 20. g (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltat6sb6l hi:inyz6 ingatlanok 6s sziiks6ges

adataik meg6llapitlsa 6rdek6ben.

A fentiek atapjrin rtigzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megkiildi a ktizszolgSltat6-

nak, 6s fethivja a kdzszolgriltat6t, hogy a megktjlddtt ingatlanokon v6gzett szolgiltat6s6nak

megfelel6en korrigrilja a 20. g (l) bekezd6s szerinti adatszolgiltat6st legkds6bb az drtesitds

k6zhezv6tel6t k6vet6 8 napon beli.il.

A korrekci6t kdvetoen - a kdzszolgriltat6 eltdr6 adatszolg6ltat6sa hiriny6ban - a Koordin6l6

szerv a kiizszo196ltattsi dijat az ingatlantulajdono snak sziml zzaki.

ll.4 A Koordindl6 szerv a kiszirmlSzott is dz ingatlanhasznril6 6ltal hakirid6n beliil ki nem

fizetett kdzszo196ltatlsi dij behajtisa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A K6zszolg6ltat6 rdszire a kdzszolgriltatrisi szerztid6sben rdgz(tett feladatok ell6t6s66rt

a Koordinril6 szerv a hullad6kgazd:ilkod6si kdzszolgdltat6si dij megrillapitrisd6rt felel5s mi-

niszter 6ltal meghatarozott szolgaltatiisi diiat frzet-

ll.6 A kdzszolgaltat6 az Onkormiinyzat, mint ell6t6s6rt felel5s riltal kiadott lelies[lisigazo-

tdssal igazolja, hogy a kdzszolgSltat6 tetjesit6s6vel kapcsolatban kifogdsa nem mertilt fel. A

teljesitdsigazolisnak a kdzszolgriltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6sz6re a rendszeres adatszol-

griltat6s keretiben ttjrtinS megkiild6se a szolgriltat:isi dij fizetis6nek felt6tele.

Az flnkormrinyzat k6teles a teljesit6sigazol6st a Ktizszolgrlltat6 r6szdre a teljesit6ssel 6rintett

id<iszakot kijvet5 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm i;rtyza;t a teljesit6sigazol6s

kiad:isrival alapos indok nilkiil k6sedetembe esik, irgy a kifzszolgiltat6 jogosult az ezzel kap-

csolatban keletkez<i k6rit az Onkorminyzat fe16 6rvdnyesiteni.

ll.j A szolgiltatrisi d(jban a hullad6kgazdrilkodrisi kiizszolg6ltatris teljes kiizvetlen kdlts6ge

megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag drt6kesit6s6r<il a Koordin6l6 szerv gondoskodik tigy,
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hogy a kiizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot ktjteles a Koordinril6 szerv 6ltal kijel6lt
szervezetnek ritadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsb<jl ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. 4.9 (4) bekezd6se alapjin az onkormdnyzat a kiizszolgriltat6si
szerz6ddst annak megkirt6sdt vagy m6dositisdt krivet6en halad6ktalanul, de legk6sobb 8 na-
pon beliil elektronikus riton megkiildi a Koordiniil6 szerv risz6re.

12. A kiizszolgriltatisi szerz6d6s hatSlya
Felek jelen szerz6d6st 2022. jrilius 01. napjrival kezd6do haLillyal, hatirozott idore, 2023.
jtnius 30. napj6ig kritik.

Felek a szerz6d6st kdzds megegyezissel, csak irrisban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgiltatdsi szerz6d6s megszffn6se
A ktizszol96ltatrisi szerzdd6s megsziinik
a) a benne meghalirozoft id<itartam lej6rtrival,
b) a Kdzszolgiitat6 jogut6d n6lktili megsziin6s6vel,
c) eLill6ssal, ha a teljesit6s mdg nem kezd5d<itt meg,
d,) felmondrissal
e) a felek k6zds megegyez6sdvel.

r3.l Az onkorm6ny zar a kdzszolgLiltat6si szerz<iddst a polgriri rdrv6nykdnyvben
meghatiirozott felmonddsi okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgeltat6

- a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgiltatris ell6t6sa sordn a krimyezet videlm6re vonatko-
z6 jogszabrilyok vagy a rb vonatkoz6 hat6s6gi ddntds elSirdsait srilyosan megsirtette,
is ennek tinydt a bir6siig vagy a hat6srig jogerdsen megrillapitotta,

- a szerzod6sben megrillapitott kiitelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan nregs6rtet-
te.

- a hulladdkgazddlkoddsi k6zszolgriltatrisi szerzodlst az onkormdnlzat felmondja, ha a
Kiizszol96ltat6 nem rendelkezik min6sit6si engedillyel vagy megfelel6s6gi v6lem6ny-
nyel.

13.2 A Kdzszolgiltat6 a Polg6ri r6rv6nyk6nyvben meghatdrozottakon trilmen<ien a
kdzszolgiiltat6si szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- az onkorm6nyzat a kozszolgiltatrisi szerz5d6sben meghatarozott kdtelezettsdg6t - a
K6zszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megsirti, 6s ezzel a Kdzszolgriltat6nak
kert okoz, vagy akadilyozza a hulladdkgazdilkod6si kdzszolgdltakis teljesit6s6t; vagy

- a kdzszolgriltatesi szerz6d6s megktitdsdt krivet6en hat6lyba lipeft jogszab6ly a ktiz-
szolg6ltatrisi szerz<id6s tartalmi elemeit itgy vlltoztatja meg, hogy az a Kdzszolg lta-
t6nak a hullad6kgazd6lkodisi kdzszolgriltatris szerz6d6sszerii teljesit6se k6r6be tartoz6
l6nyeges ds jogos drdekeit jelentds mirtikben sdrti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkodasi szerz6d6st a krizszolgiltat6 felmondja, a teleptil6si
cinkormdnyzat haladiktalanul gondoskodik az tij krizszolgriltat6 kivrilasaris6r6l.
A fentiek teljesiildse esetdn a kcizszolg6ltatiisi szerzdd6s felmond6si ideje 6 h6nap.
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A felmond6si id6 alatt a Kdzszolgitltat6 a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdstvSltozatlanul

ell6tja.

13.4 Ha a teljesftds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghitsul, illetve, ha a szerzod6s

neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorminyzat az 6ves kdzszolgriltat6si dfj 50o/o-6nak

megfelel6 meghitsulisi kritb6r fi zetdsdre kdte les.

14. Eljirris a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kdzszolg6ltat6si szerz6dds megszrindse vagy megsz[intet6se esetin a Kdzszolgiitat6 az tj
kcizszolg6ltat6 kiv6lasztils6ig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgiltatrist v6ltozatlanul ell6tja.

A hulladdkgazdrilkodrisi k<izszolgrlltat6si szerzod6s megsziin6se esetdn akdzszolgiltatrls ell6-

tiis6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a K<izszolg6ltat6 a tele-

piil6si 6nkorm6nyzatnakakdzszolgilltat6si szerzodds megsztindse napjrln 6tadja.

15. Jogvitik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsosorban az egymils k<izdtti trirgyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.

Amennyiben a jogvitrit a Felek t6rgyal6s [tj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi

elj6r6s lefolytatrls6ra a P6csi Jrirrisbir6s6g, illetve |rtdV,Jatirrt6l fiiggoen a Pdcsi T<irvdnyszdk

illetdkess6gdt kdtik ki.

16. I0rtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos bilrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st irrlsba kell

foglalni. r

A szerzodes teljesitdsdvel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkoz4g6telr-ejogosqltak:
;- i,. r

az Onkorminyzatrdszdr6l: f'# ',
ndv: Bodork6s Istvrin polg6rmester '.
telefon: 721672-037

e-mail: apolgi@gmail.com

a Kiizszolg iitat6 rdsz6rol :

n6v: Bir6 Pdter i.igyvezet6

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

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizfur6lag a

szerzodds teljesit6s6vel dsszefi.iggo kapcsolattart6s cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6

egydbjogos 6rdekek 6rvdnyesftdse 6rdekdbenjogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a

kapcsol6d6 jogszabdlyok 6s adatvidelmi szab6lyzataikrendelkez6sei szerint jrirnak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdilkod6si Program
A K6zszolg6ltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Projekt keret-

dben megval6sul6 l6tesitmdnyeket ds eszkdziiket a k6zszolgilltat6s teljesitdse kapcsiin. Felek

kdtelezettsdget vrillalnak, hogy ahivetik magukat a T6rsuliisi Tan6cs hat6rozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6dds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik risze drvinyte-
len vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig vagy bir6sig annak 6r-
v6nytelens6g6t 6llapitja meg, fgy a szerz6d6s tcibbi rdsze 6rv6nyes 6s kik6nyszerithet6, kivd-
ve, ha an6lktil b6rmelyik Fdl a szerz6d6st nem kdtiitte volna meg. A jelen szerz6d6sben nem

szabilyozott k6rd6sekben elsSsorban a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tiirv6ny (Ht.), a

ktizbeszerzdsekr<il sz616 2015. 6vi CXLIII. tiirv6ny (Kbt.), a Magyarorszdg dnkorm6nyzatai-
16l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a Polg6ri TcirvdnykrinyvrSl sz6l6
2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6 {gazati jogszabilyok ir6nyad6-

ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa ds drtelmezdse udn, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, j6v6hagy6lag irjrik a16.

Kelt: Apdtvarasd, 2022.06.21.
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