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HULLADEKGAZDALKOOAST XoZSZOLGALTATAST SZNNZ6OBS

amely l6trej6tt egyrdszr6l : Bakonya Kdzs6g Onkorm iayzatr
szdkhely: 7675 Bakonya, F6 utca 19.

PIR szim: 334660
ad6sz6m: I 533 4668 -2-02

k6pviseli: Janz Anik6 Szilvia polgiirmester
mint 6nkorm6nyzat (a tovribbiakban: Onkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntili Kommunllis Szolg6ltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii T6rsasig
szdkhelye; 7632P€cs, Sikl6si 0t 52.

c6gf egyzdksz6ma : 02-09 -064 5 56

ad6szdma: I 1 5 4 | 587 -2-02

KUJ szama: 100279306
KTJ szdma: 100468989 /Pdcs-Kdkdny Regionalis
Hulladdkkezel6 KdzponU;
KSH szirna: I I 5 4 1 587 -38 | | -57 2-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint K6zszolgil,ltat6, a tov6bbiakban: Kdzszolgdltat6

miisriszrSl:

- toviibbiakban egyiittesen: Felek - kdzdll az alulirott helyen 6s napon az alabbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo Felek a telepiil6si hulladdk gyiijt6sdre, sz6llitdsara 6s kezel6s6re vonatkoz6

kdzszolg6ltat6s folyamatossiigiinak biaositdsa drdek6ben a telepiildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormdLnyzati rendelet

vdgrehajt6siira az al6bbi szerzoddst kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.l. Magyarorsz6g helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXX. tilrv6ny 13. $ (1)

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

ell6tand6 helyi dnkorm6nyzati feladatok k6zd tartozik ki.ildnrisen a kcimyezet-egdszsdgiigy
(kdaisaasrig, teleptil6si kcimyezet tisztasrig6nak biaositiisa, rovar- 6s rrigcsril6irtris).

A hultaddkr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. trirv6ny (a toviibbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse

szerint a telepi.ildsi cinkormiinyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltat6s ell6t6sdt a
k6zszolg6ltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si k6zszolgriltat6si szerz6dds ftj6n biztositja.

1.2. Jelen szerz6dds az Onkorm:inyzat Kdpviselo-testiilete [?1.1{ Kt.sz. hatArozata

alapjrin jiitt tdtre. c16 | tozt (rt, 7 )

1.3. A jelen szerz<idds cdlja, hogy Bakonya Kcizs6g kdzigargatesi terulet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokndl, haszn6l6kn6l (a toviibbiakban egyiitt:
ingatlanhasm6l6) keletkez6 telepiildsi szil6rd hullad6k kezeldsdre fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal
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kapcsolatban - a hatdlyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az Onkorm finyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kdtelezettsdg eit szabiiyozzz.

2.

2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolg{lta t6t az al6bb meghaterozott feladatok
elv6gz6s6vel:

Bakonya Kdzsdg kdzigazgatilsi teriilet6n a telepiildsi hullad6k begyrijt6sdvel 6s elhelyez6s
cdljdb6l tdrtdn6 rendszeres elszallitesAval a szerzoddsben rlgzitett id6tartamban, valamint
kezeldsdvel 6s 6rtalmatlanitasiival - a Mecsek-Driiva Hulladdkgazd6lkodAsi Program eszkdz-
6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel - krizszolg6ltat6si szerz6dds keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijtdse, sz6llit6sa 6s kezel6se hetente 1 alkalommal;

- lomtalanit6s lvente 2 alkalommal;

- elkiildnitett /szelektiv/ hulladdkgyrijtds kdthetente I alkalommal.

2.2. A Kdzszolgiltatd a 2.1 . pontban meghatarozott feladatok elvdgz6sdt 2023. janufu 1 .-jdn
megkezdi.

2.3, A jelen szerzodds alapjrin a Kiizszolg6ltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az dnkormiinyzati rendeletnek megfelel6en kiziir6lagosan jogosult
Bakonya Kdzsd,g kdzigazgafisi teri.iletdn a telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re 6s kezelds6re

ir6nyul6 kdzszolgiiltatdsok elliitas6ra.
A k6zszolgdltat6s megnevez6se: teleptil6si hulladdk gyiijt6s6re 6s kezel6s6re iranyul6
kcizszolgiiltat6i feladatok elliitrisa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhasznrll6
a hiztartisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k r(szdt kdpezo vegl'es hulladdkeira is, a Ht. 39.$ (3)
bekezddsdre tekintettel.

A kSzszolgiltat{s teljesitdsdnek teri.ileti kiterjed6se: Bakonya K6 zs6g kdzigazgatesi teriiletdn.
A kcizszolg6ltatiis kdrdbe tartoz6 hulladdk elhelyezdse 6s kezel6se: a Krik6nyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llomiison, illetve m6s, kdmyezetv6delmi, mr.ikdd6si
enged6llyel rendelkez6 hulladdkkezel<i [6tes(tm6nyben.

3. Az Onkormdnyzat kiitelezetts6gvillakisa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban (rt kdzszolgeltat6s ell6tris6ra a Kiizszolg:iltat6nak
kiziir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkormdnyzat kritelezetts6get viillal:
- a kdzszolgAltatas hatdkony ds folyamatos elliitAsiihoz a Kcizszolgriltat6 szAmira

sziiksdges informrici6k ds adatok szolg6ltatiisilra,

- a kdzszolg6ltatds kdrebe nem lartoz1 hullad6kgazdrilkodrisi tev6kenysdgek
k6zszolg6ltat6ssal tdrtdn6 dsszehangoliis6nak elosegitds6re,

- a kdzszolg6ltat6snak a telepiil6sen vdgzetl m6s kdzszolgiiltat6sokkal val6
risszehangol6s6nak elosegit6s6re,

- a Kcizszolgiiltat6 kizar6lagos kcizszolg6ltat6si jogrinak bizositiisilra
- a telepiilds kcizszolg6ltat6s ig6nybevdteldre k6telezett ingatlanhasznal6i

vonatkoz6siiban n6v- 6s cimjegyz6k etad6s6ra, adategyezetdsre,

- kedvezmdny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iitad6sara,
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az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biztositott dijkedvezm6ny
vagy mentessdg miaff felmeriil6 k0lts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szitmitra,
a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, szilllitdsitr4 kezel6s6re

szolgril6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghat6rozdsira. Ennek keret6ben kijekili - a

K<izszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kozszolgirltat6 6tvegye koztertileten a hullad6kot azon ingatlanhasm6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Krizszolgriltat6 6ltal alkalmazott gdpjdrmtivel nem tud behajtani,
a hullad6kszAllit6 j6rmri szilmira megfelel6 ritviszonyok biztositSs6ra, (kti16n<is

tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint akozlt tirszelv6ny6be be16g6

falgak lev6g6siira),

a krizszolg6ltat6si szerzod6s kozzetetellrol a helyben szokdsos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elkiilonitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervez6sdrdl.

4. A Kiizszolgiltat6 kiitelczetts6gei:
4.1.

a) A k6zszolg6ltat6 gondoskodik:

A hdnartisb an ke I etke zo :

i. vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltilsi idoszak 6 h6nap -
Sprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhasznril6k

rdszlre az 6ves hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatSsi dij 50%-ht kell megSllapitani.);

ii. lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal;
iii. elktil<initett /szelektiv/ hullad6kgytijt6s k6thetente I alkalommal.

tdrt6no 6sszegytijt6s6r6l, elsz6llit6sar6l 6s kezel6serol.

A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hhnartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes

hul lad6k <i s sze gyrij t6 s6ro l, elsziilitirsir6 I 6 s ke zel6 s6r6 l.
Az iitala iizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
6tv6tel6rol, 6sszegytij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

k6nyvel6s, sz6mvitel, bdrszrlmfej t6s

adminisztr6ci6, nyilv6ntart6s, adatb6zis-kezel6s
jogi iigyvitel
adatszolg6ltatils

c.) az Onkormdnyzattal egyiittmtikddve az iigyfelek szttmira kcinnyen hozziferheto
tigyf6lszolg6lat 6s tdjdkoztatasi rendszer mtikddtet6se (Kdzponti iigyfelszolgdlat cime 7632

P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tfijdkoztatds.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kritelezetts6get v6llal tov6bb6:

a) akozszolgirltat6s folyamatos 6s teljes koni e1l6t6s6ra,

b) a k<izszolg6ltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a k<imyezetv6delmi hat6srig 6ltal meghat6rozott minosftdsi osililly szerinti

kdvetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a minositdsi engeddly hullad6kgazd6lkod6si

kd,zszolgitltatdsi szerzod6s hat6lyoss6giinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,



d)

e)

0

c)

h)

i)

i)
k)

a k6zszolg6ltatris teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gr.i 6s mintisdgii jrirmri, gdp, eszk6z,
berendez6s biaosit6s6r4 a sztiks6ges l6tszamf 6s k6pzetts6gii szakember alkal mazAsfira,
a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biaonsiigos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez szUksdges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gzds6re,
a k6zszolgriltatris kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatiiLrozott helyek ds
l6tesitm6nyek i gdnybev6tel6re,

nyilv6ntartrisi rendszer miikddtet6sdre 6s a kdzszolg6ltatas teljesit6sdvel dsszefiiggri
adatszolgriltatiis rendszeres teljesit6sdre,
a nyilvrintartrisi, adatkezeldsi 6s adatszolgriltatiisi rendszer l6trehoziisri.hoz 6s folyamatos
miikddtetdsdhez sziiksdges feltdtelek biztositfsara,
az i.lgyfelek szAmira k6nnyen hozzifdrheti| iigyfdlszolg6lat 6s t6j6koZat6si rendszer
mrikddtetds6re,

a fogyasa6i kifogrisok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendjdnek megrillapitrisrira,
a tev6kenyseg ell6tasehoz sziiks6ges biztositassal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet
nyrijt a felel6ssdgi kdrben bekdvetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

biaosid4 hogy a vegyes hullad6k gyiijt6s6hez az ingatlanhasznril6 legal6bb 2 kiiltinb6z6
tirm6rt6kfi gyr.ijt6ed6ny kdz0l vdlaszthasson,

tdbblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a K1zszalgiltat6 altal biztosilott zsil<
forgalmazilsdr4

n) a Mecsek-Dniva Hullad6kgazdri'lkodrisi Program eszktiz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
hasanfllatim.

A K6zszolgdltat6 hullad6kgazdiilkodasi engeddlydnek szirna: PE/KTF'O/00202-ll20Z2
A KdzszolgriLltatg;negfelel6s6gi v6ler,rdnydnek szirna: HULLG ll2SB-412022
A Kdzszolg6ltat6 minrisltdsi enged6lydnek sz6ma: PE/KTFO1fi0BB}-7 n022
Min6sit6si oszt{ly: C/I.

5. Mentesiil a Kdzszolg{ltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kdtelezeftsdg6t6l vis maior eset6n,
tov6bbri ha az Onkormdnyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelitdsdhe z olyan
titviszonyokat /h6- ds sikossdg mentessdg, illewe egy6b okb6l j ri.rhatatla t a kdz6t/, amely a
Kiizszolgdltat6 gdpjrlrmriveinek balesetrnentes kdzleked6sdt biaositja. Ez esetben a
Klizszolg{ltat6 az akadilly elhrirulisdt kdvetri legkdzelebbi szillit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az el6zb elmaradt sz6llltdsi napokon felhalmoz6doft
mennyisdgii telepiil6si hulladdk elszillit6sdra is.

6. A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszi,llit6s6t:
- az dnkorm6nyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r<i trirol6eddny kihelyezdse eset6n,

- ha a trlrol6eddnyben a telepiil6si (kommun6lis) hu[ad6k kdrdbe nem tartozi uryag
keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tiirmel6k, 6llati tetem, mar6, m6rgez6
anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyon zsirad6k, gyuldkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, sulyri trirgy, amely veszllyeZceti a
hulladikszallit"issal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrongrilhatja a
gyiijt6berendezdst, illetve rirtalmatlanitiisa soniLn vesz6lyezteti a k6myezetet.)

- a hullad6k nem a szabvdnyos, zart t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolg{ltat6t6t
vrisri.rolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre,

l)

m)
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a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a trirol6eddny mozgatasakor a

kisz6r6dds vesz6lye fenndll (nem lezlrt, illetve s6riilt ed6ny)

ha a trirol6ed6ny k6rul szabrflytalanul, annak mozgatast 6s iiritdst akad6lyoz6 m6don

tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre
amennyiben a tarol6ed6nyek jelzdse bevezetdsre keriil - a trirol6ed6nyek matric6janak

hianya illetve sdrilldse esetdn.

7. Az alv{llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kbzszolgfiltat6 jogosult alv6Lllalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A K0lzszolg6ltai6 az

alv6llalkoz6 igdnybev6tel6t kdteles az Onkorm{nyzat szAm6ra bejelenteni.

7.2. A Felek rtigzitik, hogy az alvallalkozo tev6kenys6gC6rt a Kdzszolg{ltat6 fgy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kdzszolg{ltat{s teljesit6s6vel dsszefiiggo adatszolgrlltatds biaositdsa 6rdek6ben a

Kdzszolg{ltat6 az l./ pontban meghatilrozott szolg6ltatdsi teriiletre vonatkozdan elkiildnitett
nyilvintartAsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6.ltatdsi teriiletr6l elsz6llitott
ds 6rtalmatlanltott teleplildsi hullad6k mennyis6gdt.

9. A kdzszolg6ltatds ig6nybevdteldre k<itelezettek a kdzszolgdltatds teljesit6sdvel kapcsolatos

minris6gi dszrevdteleiket, kifogdsaikat irdsban a Kdzszolgrlltat6 szdkhelydre (7632 PEcs,

Sikl6si rit 52.) vagy a7602P6cs,, Pf 176. postacimre keil cimezri, 6s a K0zgolg6ltat6 kdteles
ir6sban 15 napon beli.il megv6lasmlni. Halad6ktalanul int6zked6sre kdteles a Kdzszolgiltat6
kdmyezetszennyezds esetdben, ha az a k6zszolgriltat6si tev6kenys6g6vel okozati
dsszeftlgg6sben van. Amennyiben a paiasz, 6szrev6tel az 0nkorm6nyzat helyi
hullad6kkezel6si kdzszolg6ltat6s rendjdr6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogdsolj4 a
Kiizszolg{ltat6 30 napon beli.il kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii Crtesitdse mellett-
az Onkorminyzathoz megktildeni.

10. K6zszolgiltat{s dija
10.1 A hulladdkgazd{lkod6si kdzszolg6ltatdsi dijat a Magyar Energetikai ds Kdzrnri-
szabdlyozAsi Hivatal javaslatinak figyelembev6telCvel az illetdkes miniszter rendeletben
6llapitja meg ds a KoordinAl6 szerv szedi be.

A Hr. 321A. $ (ae) e) pontja alapj6n a Koordin6l6 szerv beszedi a kdzszolg6ltattui dijat 6s

kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hulladdkgazd6lkodAsi kdzszolg6ltatAsi 6s szolgdltat6si dij
megdllapit6s66rt felel6s minisaer rendeletdben foglaltaknak megfelel6en meghatdrozott
szolgaltatfsi ddat.
Az illarn e feladatainak ell6t6srira koordin6{6 szefle?Elel (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolgaltat6, a telepill6si dnkormrlnyzat, valamint a hullad6kgazdAlkoddsi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordindl6 szerv
feladatkiirdnek gyakorlds6hoz sziiks6ges.'
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A miniszter rendeletben Allapitja meg a beszedett kdzszolgriltauisi dij felosztasriLnak elvdt. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslatii.,nak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapida meg a

Koordindl6 szerv 6ltal a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 szolgriltat6si dijat.

10,2 A kdzszolg6ltat6 eltal alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij meg6llapitisa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tdrtdnt.

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedul ds dletvitelszer{len hasa6l6 termCszetes

szemCly ingatlanhasaal6 rdszire, a telepillCsi 0nkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

1 10 liter 210,-

120 liter ))q -
240liter 458,-

1100 liter 2 100,-

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

1 10 liter 189,-

120 liter 206,-

240liter 412,-

1 100 liter 1 887,-

Tdbblethulladdk gyrijt6sdre szolgdl6 zs6k 6ra: 361,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az riltaliinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a hatdlyos
AFA tcirudny rendelkezdseinek megfeleloen j6mak el.

11. Allami hullad6kgazd:ilkod:isi kiizfeladat-ell6tds
11.1 Az 6llami hulladdkgazd6lkodrisi krizfeladat ellatesara ldtrehozott szeryezet

kijel6l6s6r6l, feladatk6r6rol, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolgdltat6si
kdtelezettsdgek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend ) 3 $ (l) bekezddse alapjrln a Korm6ny a Ht. 321A. g (l) bekezd6sben
meghatiirozott feladatokra Koordinril6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hutladdkgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zdrtkdri.ien Mrik6d6 R6szvdnytrlrsasrlgot jeliilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a k<izszolgriltatrisi dijaka vonatkoz6 sz6mliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatiis alapj rin rillitja ki. A kdzszotg6ltat6 hi6nyos vagy

Ed6nymdret

110-120 liter

6"^_ /'u

Egyszeri nett6 iirit6si dij
(Fr)

60 liter* 103.-

80 liter t37.-
189.-



k6sedelmes adatszolgeltatasa esetdn a Koordinal6 szerv a nem megfeleki adatszolgiiltatiissal
drintett ingatlanhaszniiLl6 tekintet6ben a Koordinril6 szerv riltal legut6bb kiszdml6zott
kdzszolgriltatrisi dijr6l rlllit ki szi.rnl6t. Az ezzeldsszefiigg6sben keletkez6 dljkorrekci6 eset6n

minden helytalklsi kdtelezettseg a Kdzszolgdltat6t terheli. Az igy keletkezd kdzszolgdltatdsi
dijkiildnbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 esedekes

szolg6ltatrisi dijba beszirnltja. A kdzszolgrfltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6.ltatas6b6l
ered<i, a KoordinriLl6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szlmlakkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezn6nydrt a Kdzszolg6ltat6t terheli a felel6ss6g.

ll.3 A Koordin6l6 szetv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgAltatdsb6l
kiindulva megdllapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kdzszolgfltat6si dijfizetds
meghatarozva az adatszolgillatrisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszeftiggdsben teljesitds tdrtdnt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kdmi az illetdkes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltatrisb6l hi6nyz6
ingatlanok 6s sziiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapjdn rtigzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kdzszolgriltat6nak, 6s felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltat6srinak megfelel6en korrigrilja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgdltat6st
legk6s<ibb az 6rtesit6s k6zhezv6tel6t kdvet<i 8 napon beliil.
A konekci6t kdvet6en - a kdzszalg ltat6 eltdr6 adatszolgeltatdsa hiriny6ban - a Koordindl6
szerv a kdzszolg6ltat6si dijat az ingatlantulajdonosnak szirnLizza ki.

ll.4 A Koordindl6 szerv a kiszitml{zott 6s az ingatlanhasznriLl6 6ltal halirid6n beliil ki nem
fizetett k<izszolg6ltat6si dij behajUisa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolg6itat6 r6szdre akdzszolgflltat si szerz<id6sben rdgzitett feladatok ell tasfidrt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkodtui kdzszolgriltatasi dij meg6llapitris66rt felel6s
minisaer 6ltal meghatilrozott szolgfltatasi dijat fizet.

11.6 A kdzszolg6ltat6 az 0nkormanyzat, mint ell6tis6rt felel6s 6,1tal kiadon
teljes{tCsigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolgdltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogAsa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazolilsnak a kdzszolg6ltat6 6ltal a Koordinrfl 6 szerv r6.szdre a
rendszeres adatszolg6.ltatas keretdben tdrtdn6 megki.ild6se'a szolg6ltatdsi dij fizet6sdnek
felt6tele.

Az Onkormfnyzat kdteles a teljesit6sigazoldst a K6zszolg6ltat6 rdsz6re a teljesitCssel 6rintett
id6szakot kdvetti 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az 0nkorm inyzat a teljesit6sigazokis
kiadrisdval alapos indok ndlkiil k6sedelembe esik, rigy a kdzszolgelht6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezb kirdt az Onkormrinyzat fel6 6rvenyesfteni.

ll.7 A szolg6ltatrisi dijban a hulladdkgazddlkodrlsi kdzszolg6ltatris teljes kdzvetlen kdlts6ge
megt6ritdsre ker[l, igy a haszonanyag drtdkesitdsdr6l a Koordinal6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinril6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesitdsb6l ered6 bev6tel a Koordinri{6 szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjin az Onkormanyzat a kdzszolg6ltatrisi
szerz<id6st ailrak megkdt6sdt vagy m6dosit6sdt kdvetrien halad6ktalanul, de legkds6bb 8

napon beliil elektronikus riton megki.ildi a Koordiniil6 szerv resz6re.
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12. A kiizszolgiltatrisi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6d6st 2023. janudr 01. napjdval kezdodo hatrillyal, hal6rozott idore, 2023.
jfnius 30. napjdig kritik.

Felek a szerzoddst kdzds megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. Akiizszolgfltatdsiszerz6d6smegsziin6se
A k6zszolgriltatiisi szerzod6s megszrinik
a) a berne meghatarozott idotartam lej6rtdval,
b) a Klzszolgiitat6 j ogut6d n6lkiili megsziin6s6vel,
c/ eliilldssal, ha a teljesitds mdg nem kezd6ddtt meg,
d) felmonddssal
e) a felek kdzds megegyez6s6vel.

'13.1 Az 0nkorm6ny zat a kdzszolg6ltatrisi szerz6ddst a Polgari T6rv6nykcinyvben
meghatrirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Krizszolgdltat6

- a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s ell6t6sa soriiLn a komyezet v6delmdre
vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a rA vonatkoz6 hat6s6gi ddntes eloirdsait sulyosan

megs6rtette, 6s ennek tdnydt a bir6s6g vagy a hat6srig joger6sen meg6llapitotta;

- a szerzod6sben megiillapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don stlyosan
megsdrtette;

- a hulladdkgazd6lkod6si krizszolgiiltat6si szerzod6st az Onkormiinl zat felmondja. ha a
Kcizszolgiltat6 nem rendelkezik min<isit6si enged6llyel vagy megfelel6sdgi
vdlem6nnyel.

13.2 A Kdzszolgdltat6 a Polgriri T<irvdnyk<inyvben meghaterozottakon tirlmenoen a
kdzszolg6ltat6si szerz6ddst akkor mondhatja fel, ha

- az 6nkormriny zal a kozszolgiltat6si szerz6ddsben meghatarozott k6telezetts6g6t - a

Kdzszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellendre - sflyosan megsdrti, 6,s ezzel a K6zszolg6ltat6nak
kdrt okoz, vagy akad lyozzz a hullad6kgazdrilkod6si k<izszolg6ltatas teljesit6s6t; vagy

- a kozszolgitltatiisi szerzodds megkdt6s6t kdvet6en hatrilyba l6pett jogszabrily a

kdzszolg6ltatrisi szerz6dds tartalmi elemeit fgy veltoaatja meg, hogy az a

Kcizszolgiiltat6nak a hulladdkgazd6lkodrisi k6zszolgiiltat6s szerzoddsszerii teljes(tdse

ktir6be tartoz6 ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rtdkben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzoddst a kozszolgAltat6 felmondja, a telepiil6si
cinkormanyzat halad6ktalanul gondoskodik az ij kdzszolgtital6 kivrilasztilsiir6l.

A fentiek teljesiildse esetdn a kcizszolg6ltatrisi szerz6d6s felmondiisi ideje 6 h6nap.

A felmond6si id6 alatt a Kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazdrilkoddsi krizszolgdltatdst vdltozatlanul
elldtja.

13.4 Ha a teljes(t6s az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghitsul, illetve, ha a szerztid6s
neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkorm6nyzat az eyes kdzszolgriltatiisi dij 5O%-rinak
megfelel<i meghifsuklsi kdtb6r fizetdsere kdteles.
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14. Eljfrds a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A ktizszolgriltat6si szerz6dds megsztin6se vagy megsztintet6se esetdn a Kcizszolgiiltat6 az tij

k6zszolgdltat6 kiv6laszt6sdig, de legfeljebb 6 h6napig a kozszolgAltatflst v6ltozatlanul ell6tja.

A hullad6kgazddlkod6si . kdzszolgdltatasi szerzodds megsziin6se esetdn a k6zszolg6ltatils

elletes6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvantartdsait a Kdzszolgiitat6 a

telepiil6si Snkormiinyzatnak a k6zszo196ltatrisi szerz<idds megszrindse napjiin 6tadja.

15. Jogvitrik intSz6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat elsosorban az egymas kdzdtti trlrgyal6sok

sor6n igyekezrek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek trirgyal6s ritjrin 60 napon beliil nem tudjrik rendezni, a bir6s6gi

eljrfu6s lefolytat6srira a P6csi JriLrrlsbir6srig, illetve 6rt6khat6rt6l ftigg<ien a P6csi T6rv6nyszdk

illet6kess6gdt k6tik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos brirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, ktivetel6st iriisba kell

foglalni.
A szerzod6s teljesitdsdvel kapcsolatos Ugyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az dnkormdny zat rdszdrol:

n6v: Janz Anik6 Szilvia polgArmester

telefon: 06-7 2/ 564-065
e-mail : bakonya@bakonya.hu

a Kiizszolgrlltat 6 r6,szdrol:

ndv: Bir6 P6ter tigyvezeto

telefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cimdt, telefonszrirniit stb.) a Felek kizfu6lag a

szerz6d6s teljesitds6vel <isszefiigg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6

egy6b jogos 6rdekek 6rvdnyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriin a

kapcsot6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabAlyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el.

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazdflkoddsiProgram
A Kdzszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Driiva Hulladdkgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkdzdket a kdzszolgiltat6s teljesitdse kapcs[n.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy aldvetik magukat a Tarsuliisi Tandcs hatrirozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg, vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t dllapitja meg, rigy a szerzod6s t6bbi r6sze 6rv6nyes 6s
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kik6nyszeritheto, kivdve, ha an6lkiil brirmelyik F6l a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.A
jelen szerz6d6sben nem szabiilyozott kdrd6sekben els<isorban a hulladdk6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sek<il sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrveny (Mcitv), valamint a
Polgrlri Tdrv6nykdnyvr<il sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

gazati j o gszab itlyok irriny ad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmezdse utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez<it, j6vahagy6lag irjrik al6.

/[D!_
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg{ltatri
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Ba k onyo K 6 tsd g () n ko rm d ny za t
Polgdrmestere

7675 Bakonya, Fd u. 19. l el,/Fax: 72/564-065

Nytsz.: BAK./33 -24 12022.

KIVONAT

Kdsziilt Bakonya Kdzsegi Onkormdnyzat Kipvisel6-testiilet6nek 2022. szeplember 7. napjiin
meglartott nyilt iildsenek jegyz6kdnyvibiil.

A k6pviselri+esttilet 5 igen szavaz tfal, ellerrszavazat 6s tart6zkodis nelkiil, meghozta az al6bbi

haterozatot:

Bakonya Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 9812022.(1X.7.)

Het6rozata:

A hullad6kszdtlitdsi kSzszolgdllat{s kiszerrez6s616l a lakossignak.

Bakonya Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilete riry het{rozot! hogy
2023. januir l. napjival kiszervezi a hullad6kszillitdst a lakossignak. A
k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgdrmestert az ehhez sziiksdges eljir{s
lefolytatds{ra, a vonatkoz6 sz-erz6d6sek a16iris6rr.

Hat{rid6: 2022. december 31.

Felel6s: Polg{rmester

K. m. f.

Janz Anik6
polgiirmester sk.

Kivonat hiteles:
Bakonya, 2022. szeptember 27.

dr. Tihanyi Keve
jegyzti sk.

aljegyzo


