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HULLADBXCIZOAITOOASI TOZSZOLGALTATASI SZERZoOUS

amely letrej 6tt egyrdszrol : Bak6ca Kiizs6g Onkormdn yzata
sz6khely: 7393 Bak6ca, R6k6czi u. 75.

PIR sz6m: 333586
ad6sz6m: I 5333 5 88- 1 -02
k6pviseli: Kirrily Gribor polg6rmester
mint cinkor m6ny zat (a to v6bb iakban : O nko rm { nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunilis Szolg:iltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gfi Tirsasrig
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si ut 52.
c e g e gy zdkszitma 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szdma: I I 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sziima: 100468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hull adekke zelo Kozpontl ;

KSH sz6ma: 1 1 541 587 -381 l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint Kiizszolgriltat6, a tov6bbiakban: K0zszolgdltat6

m6sr6szrol:

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az althbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gyrijt6s6re, sz6llit6s6ra 6s kezel6sdre vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biaosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkormanyzati rendelet
v6grehajtiisitra az al6bbi szerzod6st kdtik meg:

l. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi cinkormfunyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. g (1)
bekezd6se szerint a helyi k<iztigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<lzfeladatok krirdben
ell6tand6 helyi <inkormttnyzati feladatok koze tartozik kiikinrisen a krirnyezet-egeszsdgtigy
(ktiztisztas6g, telepiil6si kornyezet tisztastlgilnak biaosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezd6se
szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgriltat6s ell6t6s6t a
kdzszolg6ltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si krizszolgrlltatisi szerzod6s ritjrln biaositja.

1.2. Jelen szerzodds az Onkorminyzat Kdpviselo-testiilete
alapj6n jott l6tre.

Kt.sz. hatitrozata

1.3. A jelen szerzdd6s cdlja, hogy Bak6ca Kdzs6g kozigazgatilsi tertiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6knril (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhaszn6,lo) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fennrill6 k<izszolg6ltat6ssal
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kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az dnkormfnyzat ds a
Kiizszolg{ltat6 kOz<itti kapcsolatot, a Felekjogait 6s k<jtelezettsdgeit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltatlt az alSbb meghatarozott feladatok
elvdgz6sdvel:

Bak6ca K<izs6g kozigazgatiisi teriilet6n a telepiildsi hullad6k begytijtds6vel es elhelyezes
cdlj6b6l ttirtdno rendszeres elsziillit6s6val a szerzod6sben rdgzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanft6s6val - a Mecsek-Drilva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszk6z-
ds l6tesitm6ny6llomany6nak ig6nybevdtel6vel - krizszolg6ltat6si szerzodds keret6ben:

vegyes hullad6k gytijt6se, szdllitdsa6s kezel6se hetente 1 alkalommal:
lomtalanit6s 6vente I alkalommal;
elk{ikinitett I szelektiv I hullad6kgyrij tds kdthetente 1 alkalommal.

2.2. A Kiizszolgriltatil a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6set 2023.janu6r l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiitatil, a Ht.-ben, illetve az rde vonatkoz6

iogszabirlyoknak es az dnkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
Bak6ca Kcizs6g kozigazgat6si teriilet6n a telepi.il6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
kd zszol giltat6so k elliltSs ir a.

A k<izszolg6ltatris megnevez6se: teleptildsi hullad6k gytijtds6re ds kezel6s6re irdnyul6
kozszolg6ltat6i feladatok elliit6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemely ingatlanhaszniil6
ahdztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszdtkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A kcizszolg6ltat6s teljesit6s6nek teruleti kiterjed6se: Bak6ca Kdzs6g kdzigazgat6si teli.ilet6n.
A kcizszolg6ltatris krir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a K<ikdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo K<izpontban vagy ittak66llom6son, illetve m6s, kcirnyezetv6delmi, mrikddesi
engeddllyel rendelkezo hulladdkkeze16 l6tesitm6nyben.

3. Az Onkormin yzat kdtelezetts6gvillal{sa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltatris ellitirsilra a Kiizszolgriltatrinak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onko rm:{nyzat kritelezetts6get vSllal :

a k<izszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos elLlt6s6hoz a Kiizszolgdltat6
szimSr a sztiks6 g e s informSc i6k d s adatok szo I g 6ltat6siira,
a kcizszolg6ltatSs k<irdbe nem tartoz6 hulladdkgazdiikodttsi tevekenysdgek
kozszolgilltatiissal t<irt6no <isszehangol6srinak el6segitds6re,
a kozszolg6ltat6snak a teleptil6sen vdgzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6
<isszehangol6s6nak elosegitds6re,
a Kiizszolgf ltat6 kiz6r6lagos k<izszolg6ltat6si j o g6nak bizto sit6srira
a telepiil6s krizszolg6ltat6s igdnybev6tel6re k6telezett ingatlanhasznalor
vonatkoz6s6ban n6v- 6s cimj egy zek itaddsitr a, adategy ezet6sre,

kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjdul szolgril6 adatok iltadisdra,



az Onkorm6nyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott
dijkedvezmeny vagy mentessdg miatt felmertil6 kdlts6gek megt6rit6s6re a

Koordin6l6 szerv szamdra,

a teleptilesi ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziilititsitra.
kezel6s6re szolgril6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatttroz6sara. Ennek keretdben
kijelcili - a Kdzszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek
alkalmasak arra, hogy a K<izszolgiitat6 6tvegye kdztertileten a hullad6kot azon

ingatlanhaszn6l6kt6l, mely ingatlanokhoz a Ktizszolgiitttf 6ltal alkalmazott
g6pj6rmtivel nem tud behajtani,
a hulladeksziilit6j6rmti szdmdra megfelelo irtviszonyok biztositrls6ra, (kiilonds
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k6zut tirszelvdny6be
be I 6 96 faigak lev6giisrira),

a kozszolg6ltat6si szerzodls kdzzetetelerol a helyben szok5sos m6don
gondoskodik,
gondoskodik az elktlonitett hullad6kgytijtesi rendszer helyi felt6teleinek
megszervezdserol.

4. A Kdzszolgr{ltat6 kiitelezetts6gei :

4.1.

a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik:
A hil^artasban keletkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udtil6 ds idoszakosan hasznSlt ingatlanok esetdben az ell6t6si id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapjr{n az ingatlanhasznSl6k

rdszdre az 6ves hullad6kgazd6lkodrlsi k<izszolg6ltatdsi dij 50%-6t kellmegillapitani.)
ii. Lomtalanit6s dvente I alkalommal
iii. Elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgytijt6s k6thetente I alkalommal
tdrtdnd <isszegyuj t6s6rol, elsz6llitSsar6l 6s kezel6sdr6l.
A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hivtartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hullad6k dssze gytij t6s6rol, elszrillit6srir6l 6s kezel6s6rol.
Az flltala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijtS udvarban a hullad6k
6tv6tel6rol, risszegytij t6s6rol, elszdllftds6r6l 6s kezel6s6rol.

b) Adminis ilrativ feladatok:
kcinyvel6s, sziimvitel, b6rszrimfejt6s
adminisardci6, nyilviintart6s, adatb6zis-kezel6s
jogi iigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorm{nyzattal egyiittmtikddve az tigyfelek szirmfua k<innyen hozzdferheto
iigyfdlszolgrilat 6s tijekoilatirsi rendszer mrikddtet6se (Kcizponti tigyf6lszolgilat cime:7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akdzszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tirjekoztatds.

4.2. A Kiizszolgfltatri kcitelezetts6get vrillal tov6bb6:
a) akiizszolgirltat6s folyamatos 6s teljes kdni ellititsira,
b) akozszolgitltat6s meghatitrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
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c)

d)

e)

s)

h)

i)
k)

r)

i)

a ktirnyezetv6delmi hat6s6g Sltal meghatdrozott min6sit6si osiliiy szerinti
kcivetelm6nyek biaositiis6ra ds a minositdsi enged6ly hullad6kgazd6lkodasi
kdzszolg6ltatilsi szerzod6s hat6lyossilgSnak ideje alatti folyamatos megl6t6re,
a k<izszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gri 6s minos6gti jArmr| g6p, eszkoz,
berendez6s biaosit6s6ra, a sztiksdges l6tszrimri 6s k6pzetts6gti szakember alkalm azisdra,
a kdzszolgriltatris folyamatos, biztonsiigos 6s bSvitheto teljesit6s6hez sztiksdges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,
a k<izszolg6ltat6s k<ir6be tartozo hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek ds
l6tesitm6nyek igdnybev6tel6re,
nyilv5ntart6si rendszer mtik<idtet6s6re 6s a kcizszolgitltatis teljesft6s6vel osszefi.iggo
adatszolg5ltat6s rendszeres telj esit6sdre,
a nyilviintart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer ldtrehoz6s6hoz 6s folyamatos
mrikri dtet6s6hez sziiks6 g e s felt6tel ek biao s it irsitr a,

az iigyfelek szirmilra kdnnyen hozzdferheto iigyf6lszolgiiat 6s trlj6koztat6si rendszer
mtikridtetds6re,

afogyasd6i kifog5sok 6s 6szrev6telek elintdzdsi rendj6nek meg6llapititsira,
a tev6kenys6g ell6t6srlhoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyrijt a feleloss6gi kdrben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges kiirok
enyhit6s6re,

biaosida, hogy a vegyes hullad6k gyrijtesdhez az ingatlanhaszniil6 legal6bb 2 ktil<inbozo
tirm6rt6kti gytij t6ed6ny k6zi.il v6laszthas son,

tobblethullad6k elhelyez6s6t szolgiio, a Krizszolgilltat6 6ltal biztositott zsitk
forgalmazisirra,
a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s ldtesitm6ny 6llom6nyrlnak
haszndlatSra.

A Kozszolg6ltat6 hulladdkgazd6lkod6si enged6lydnek sz6ma: PE/KTFO 100202-112022,,
PE/KTF O I 00202-8 I 2021.
A Kci zszo I g 6ltat6 me g fe I el6 s6 gi v6lem6ny dnek szitma,
A Kozszolgdltat6 minosit6si enged6lydnek
PE/KTF O I 037 0 4-5 t2022.
Min6sit6si osztrily: Cfl.

5. Mentestil a Kiizszolgriltat6 a 4.1 pontban meghatdrozott kdtelezetts6gdtol vis maior esetdn,
tov5bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkrizelitdsdhez olyan
ftviszonyokat /h6- 6s sikossilg mentess6g, illetve egy6b okb6l jiirhatatlan akozutl. amely a
Kiizszolgdltat6 gdpjdrmtiveinek balesetmentes kozlekedesdt biztositja. Ez esetben a

Kdzszolglf,ltat6 az akad6ly elh6rul6s6t k6veto legk<izelebbi sz6llitrisi napon kciteles
szolgiiltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6 gri telepiildsi hullad6k elszrlllit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6srit:
az cinkormrinyzat rendeletdben eloirtt6l eltdro t6rol6edeny kihelyez6se esetdn,
ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hulladdk kordbe nem tartozo anyag
kertilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pitdsi tcirmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezl
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy

m)

n)

KP126937-2/2020.
szima: PE/KTFO100889-1512022.,
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robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, sirlyri tirgy, amely veszllyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gyrijtoberendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszdlyezteti a k<irnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zitrt titrol6ed6nyben, illetve nem a K0zszolgriltat6t6l
v6s tlro lt j el zett zsirkb an keriil kihelyezd sre,

a hullad6k oly m6don keri.il kihelyezlsre, hogy a tiirol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdrtilt ed6ny)
ha a t6rol6ed6ny kdri.il szab6lytalanul, annak mozgatist 6s tirit6st akad6lyoz6 m6don
tcibblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre kertil - a tarol6ed6nyek matric6janak
hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alviilalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6,gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolg{ltatri jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiitat| az
alvillalkoz6 igdnybev6tel6t k<iteles az Onkorm ilnyzat szitmSrabejelenteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alviilalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiitatf rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgf,ltatis teljesitdsdvel dsszefi.iggo adatszolgitltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kdzszolgirltat6 az 1./ pontban meghatitrozott szolgiiltatfsi tertiletre vonatkoz6an elktilcinitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitatrisi tertiletrol elsz6llitott
es drtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyisdg6t.

9. Akdzszolg5ltatris igdnybevdtel6re k<itelezettek akdzszolg6ltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos
minos6gi 6szrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiitatf sz6khely6re (7632 Pecs,
Sikl6si ttt 52.) vagy a 7602Pecs,Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kdzszolgiltat6 kdteles
ir6sban 15 napon beliil megv6laszolni. Haladdktalanul int6zked6sre kdteles a Kiizszolgiitat|
kcirnyezetszennyezes eset6ben, ha az a kozszolg6ltatiisi tev6kenys6g6vel okozati
cisszeftiggesben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezel6si ktizszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogdsolja, a
Kiizszolgdltat6 30 napon beli.il kciteles az i.igyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onkorm frnyzathoz megkiildeni.

10. Ktizszolgdltatris dija
10.1 A hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Krizmri-
szabiiyozitsi Hivatal javaslatiinak figyelembev6tel6vel az illetekes miniszter rendeletben
iilapitja meg es a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapjdn a Koordiniil6 szerv beszedi a krizszolg6ltat6si dijat 6s

kifizeti a k<izszolg6ltat6knak a hullad6kgazdiikoditsi kcizszolg6ltatrisi 6s szolgriltatrisi dij
megrillapit6s66rt felelos miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelel6en meghat6rozott
szolg6ltat6si dijat.
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szewezetet (a tov6bbiakban: Koordinrll6 szerv)
hoz l6tre.
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A helyi k<izszolg6ltat6, a telepiil6si rinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdrllkod6si
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatk<ir6nek gyakorlfusirhoz sztiks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kcizszolgiiltatdsi dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatiinak figyelembeveteldvel rendeletben 6llapida meg a

Koordindl6 szerv 6ltal a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 szolgilltatitsi dijat.

10.2 A kiizszolgilltat6 iital alkalmazott kijzszolgitltatAsi dij megdllapit6sa a Ht. 46-48.g 6s

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tcirt6nt.

szemelv I diiak:
Eddnym6ret Egyszeri nett6 tiritdsi dij

(F0
60 liter* 62,'
80 liter 82;
110-120 liter 113.-

*a 38512014. (XIL 3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil ds dletvitelszertien haszn6l6 termdszetes

szemely ingatlanhaszn616 reszdre, a telepiildsi Onkorm6nyzat riltal kiadott igazoliis alapjrin.

szervezetek) diiak:
Ed6nymdret Egyszeri nett6 iirit6si dij

(F0

1 l0 liter 126,-

l20liter 137,-

240liter )1< -

ti kolts6evetdsi szervek 6s

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(F0

1 10 liter 113.-

120 liter 123,-

240liter 247,-
1 100 liter 1133.-

Tcibblethullad6k gytijt6s6re szolg6l6 zsik 6ra 3 6 l,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
t<irvdny rendelkez6seinek megfeleloen j 6rnak el.

1 1. A[ami hullad6kgazdrilkodrisi k0zfeladat-ellitfs
11.1 Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6srira l6trehozott szervezet
kijel<il6s6rol, feladatkdrdrol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltatSsi
k<itelezetts6gek r6szletes szabiiyair6l sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapj6n a Kormrlny a IJrt. 32lA $ (1) bekezdesben
meghatfuozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazddlkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zitrtktinien Mtikdd6 R6szv6nyt6rsas6got jel<ilte ki.
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ll.2 A Koordinii6 szerv a kcizszolg6ltat6si dijalaa vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjrln Sllida ki. A kdzszolgiltat6 hiiinyos vagy
kdsedelmes adatszolgitltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
drintett ingatlanhasznall tekintet6ben a Koordin6l6 szery iital legut6bb kisztrrlizott
kozszolg6ltat6si dij161 6llit ki szitmlilt. Azezzel risszefiigg6sben keletkez6 dijkonekci6 eset6n
minden helytrlll6si kritelezettseg aKozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezd k<izszolg6ltatrisi
dijktildnbozet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes
szolgriltat6si dijba beszdmitja. A k<izszolgriltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6sdb6l
eredo, a Koordinill6 szerv riltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezm6ny6rt a K<izszolg6ltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgitltat6sb6l
kiindulva meg6llapida azon ingatlanok kdrdt, amelyre nincs kdzszolg6ltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgitltatiisban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefiigg6sben teljesit6s tort6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kemr az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiilnyzo
ingatlanok 6s szi.iks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordinrll6 szerv megkiildi a
kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgiitatSt, hogy a megktildritt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltatiis6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az drtesit6s kezhezvetel6t k<jveto 8 napon beltil.
A konekci6t kovetoen - a kdzszolgiltat6 elt6ro adatszolgiiltat5sa hiany6ban - a Koordin6lo
s zerv a ko z s zo I g 6ltat 6s i d ij at az ingatlantul aj d ono sn ak szimlLzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszriml6zott 6s az ingatlanhasznti6 d,ltalhatiridSn beli.il ki nem
fi zetett kdzszolg6ltatdsi dij behajtrisa drdek6ben intdzkedik.

It.5 A K<izszolg6.ltat6 reszere akozszolgdltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatok ellit6sridrt
a Koordinill6 szerv a hullad6kgazdfllkodbsi k<izszolg6ltat6si dij meg6llapitisdert felelos
m i ni s zt er 6ltal me ghat itr o zott szolgiitatds i dij at fi zet.

ll.6 A kdzszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint elllt6s6rt felel6s 6ltal kiadott
teliesltdsigazohissal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolgiltat6 iital a Koordin6l6 szerv r6szdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s kereteben tdrt6no megkilld6se a szolgdltatrisi dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkorminyzat koteles a teljesit6sigazol6st a KdzszolgSltat6 r6sz6re a teljesit6ssel drintett
id6szakot koveto 5 napon beltl kiadni. Amennylben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolils
kiad6sdval alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, ugy a kozszolgdltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirifi az Onkormrlny zat fel6 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg5ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6sikdzszolgdltat6s teljes krizvetlen k6lts6ge
megtdrit6sre kertl, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a ktizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesit6sbol eredo bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.
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ll.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjin az Onkorminyzat a kiizszolg6ltatrlsi
szerz6d6st annak megkcitds6t vagy m6dosit6s6t kdvetoen halad6ktalanul, de legkdsobb 8

napon beltil elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgr{ltatisi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerz6d6st 2023. januir 01. napj6val kezdildo hatiilyal, hattrozott idore, 2023.
jrinius 30. napj6ig kdtik.

Fe lek a szerzo ddst kcizcis mege gy ezds sel, csak ir6sban m6 do sithatj ak.

13. Akiizszolgr{ltatdsiszerz6d6smegszfin6se
A kcizszolg6ltat6si szerz6d6s megszrinik
a) a b enne me ghatfir ozott i dotartam I ej 6rtdval,
b ) a Kozszo I g6ltat6 j o gut6d n6lki.ili me g sztin6s6vel,

c) el6ll6ssal,ha a teljesit6s m6g nem kezdodritt meg,
d) felmond6ssal

e) afelek krjzris megegyezds6vel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a k<izszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri T<irvdnykrinyvben
meghatitrozott felmondiisi okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kozszolgdltat6

a hullad6kgazd6lkodiisi kozszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a komyezet vddelm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi drint6s el6ir6sait sirlyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger5sen meg6llapitotta,
a szerzod6sben megrillapitott kcitelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

a hullad6kgazddlkod6si kcizszolg6ltat6si szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a
K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy meglelelosdgi
v6lem6nnyel.

13.2 A Ktizszolg6ltat6 a Polgriri Trirvdnykdnyvben meghatitrozottakon trilmenoen a

kcizszolgdltat6si szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6sben meghatirozott kdtelezettseget - a

Kcizszolgriltat6 felsz6litrlsa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kcizszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akaditlyozza a hulladekgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s teljesit6sdt; vagy
a kozszolg6ltat6si szerzodes megk<itds6t k<ivetoen hatrilyba ldpett jogszabfly a

kdzszolgilltatdsi szerzod6s tartalmi elemeit rigy viitoztatla meg, hogy az a

Kdzszolgiitat6nak a hullad6kgazddlkodisi kcizszolgdltat6s szerzod6sszeni teljes(tese
kcir6be tartoz6l6nyeges es jogos 6rdekeit jelent6s m6rtdkben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazddlkoddsi szerzdd6st a k6zszolg6ltat6 felmondja, a telepiildsi
ci nko rm6ny zat haladektal anul g o ndo s ko di k az rij kd zs zo I g 6ltat6 ki v6l as ztits ir ol.
A fentiek teljesi.il6se eset6n akozszolgiltat6si szerzodl,s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt aKozszolgiltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6st viiltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzldds
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neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkormanyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dij 50Yo-6nak

megfelelo meghifsul6si kritb6r fi zet6s6re k<iteles.

14. Eljfrr[s a szerzfid6s megsztin6se eset6n

A kozszolgdltatdsi szerzodds megszrindse vagy megsz[intet6se eset6n a Kcizszolgiitat6 az t\
kozszolg6ltat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgiitatistvilltozatlanul ell6tja.

A hulladdkgazdillkoditsi kcizszolg6ltat6si szerzdd6s megszrindse eset6n a kdzszolg6ltat6s

ellititsixal kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilvantart6sait a Kdzszolghltat6 a

telepiilesi <inkorm6nyzatnak akozszolgdltat6si szerzodes megsztin6se napjan 6tadja.

15. Jogvitrlk int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsdsorban az egymds kcizotti targyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.

Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s utjan 60 napon beltil nem tudjak rendemi, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi Jar6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a P6csi Tdrv6nysz6k

illetdkess6gdt k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodl,s teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rdszerSl

n6v: Kir6ly G6bor polg6rmester

telefon: 06-721 47 8-295

e-mail : kiraly. gabo r7 7 @gmail.com

a Kiizszolg iitatfl r6sz6r6l :

n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420

e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszim6t stb.) a Felek kizitr6lag a

szerzod6s teljesites6vel dsszeftiggo kapcsolattart6s c6ljdb6l, illetve az althoz kapcsol6d6

egyebjogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s sor6n a

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabillyzataik rendelkez6sei szerint jrimak el.

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazdflkodrlsiProgram
A Kozszolg6ltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 l6tesitmdnyeket 6s eszkcizdket a k<izszolgitltatds teljesit6se kapcs6n.

Felek kcitelezettseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsul6si Tan6cs hatiirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

drv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6get 6llapitja meg, ugy a szerzodds tdbbi rlsze 6rv6nyes ds
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kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil brirmelyik F6l a szerzod6st nem kdtritte volna meg. A
jelen szerz6ddsben nem szab6lyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny (Kbt.), a
Magyarorszig <inkormirnyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXKX. tdrv6ny (Mcitv), valamint a
Polg6ri Trirv6nyktinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. trirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab6lyok ir6nyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
mege gy ezot, j 6vilhagy 6lag irjik al6.

D6l'Kcm NonProfit Kft'

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg{ltatri
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