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HULLADEKGAZDAT,XOOASI XOZSZOT,CAT,UTASI SZERZ6ON S

amely ldtrej <itt egyr6szrcil : Dinnyeberki Kiizs6g Onkormin yzata
sz6khely: 7683 Dinnyeberki, Fd it 22.
PIR sziim: 556112
ad6sz6m: 1 5556 1 l2-l-02
k6pviseli: Szab6 Tibor polg6rmester
mint onkorm 6ny zat (a tov6bbiakban : 6nkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommun{lis Szolg:iltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii T6rsas6g
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
cE gtr e gy zlkszfuma: 02 -09 -06 45 5 6

ad6sziima: I 1541587 -2-02
KUJ szrima: 100279306
KTJ szrima: I 00468989 /p6cs-Krik6ny Regionrilis
Hul lad6kke zel6 Kozpont/ ;
KSH sz6ma: I I541587-3}tt-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint K<izs z olgiltato, a tov6bb iakban : Kiizszol g:iltatri

m6s16szrcil:

- tovabbiakban egyiittesen: Felek - k<iz<itt az alulirott helyen 6s napon az alibbi
felt6telek mellett:

Szerzodd Felek a telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re, sziilitisira 6s kezel6s6re vonatkozd
kozszolgiltat6s folyamatossSg6nak biztositasa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6jogok 6s k<itelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi rinkormrlny zati rend,elet
v6grehajt6sAra az al6bbi szerz6d6st kritik meg:

l, Aszerz6d6s c6lja
1'1' Magyarorszig helyi onkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. torv6ny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi kciztigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok k<jr6ben
ell6tand6 helyi <inkorminyzati feladatok k6zl tartozrk kiil<in<isen a krirnyezet-eg6szs6gugy
(koztisztasilg, teleptil6si k<irnyezet tisztas6grlnak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hullad6la6l sz6l6 2012.6vi GLXXXV. trirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezd6seszerint a teleptil6si <inkormilnyzat a hullad6kgazddlkod6si k<izszolg6ltatrls ell6trisrit akozszolgilltat6val kdtott hullad6kgazd5lkod6si k,zszolgSltatftsi szerz6d6s ritjSn biztositja.

1.2. Jelen szerzcidds az 6nkormanyzat K6pviselci-testiilete
alapj6n j<itt l6tre.

Kt.sz. hatirozata

1'3' A jelen szerzi5d6,s cdlja, hogy Dinnyeberki K<izs6g kdzigazgatksi teriilet6n azingatlantulajdonosokndl, birtokosoknill, hasm6l6kn6l (a tovabbiakban egytitt:
ingatlanhaszndl6) keletkez6 telepiil6si szll6rd,hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 k;zszolg1ltatilssal
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kapcsolatban a hatdlyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkorminyzat 6s a

Ktizszolgilltat6 k<iz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezetts6geit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az al6bb meghatilrozott feladatok

elv69z6s6vel:

Dinnyeberki K<izs6g kozigazgat6si tertilet6n a teleptil6si hul1ad6k begyfljt6s6vel 6s elhelyez6s

c6lj5b6l t<irt6n6 rendszeres elsz5llitiisiival a szerzld6sben rogzitett id6tartamban, valamint

kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitis6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd,ilkoddsi Program eszkdz-

6s l6tesitm6nydllom6nyinak ig6nybev6tel6vel - kozszolgiltat6si szerzldds keret6ben:

vegyes hullad6k gyiijt6se, sziilithsa 6s kezel6se hetente I alkalommal;

lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal;
elki.ilonitett (szelektiv) gyrijt6s.

2.2. AK6zszolg{1til6 a 2.1. pontban meghatirozott feladatok elv6gz6s6t 2023. janu6r 1.-jen

megkezdi.

2.3. A jelen szerzcid6s alapj in a Kdzszolg6ltatri, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszabilyoknak 6s az onkorm5nyzati rendeletnek megfelel6en kizir6lagosan jogosult

Dinnyeberki Krizs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re

irrlnyul6 kozszol grlltatilsok elliltilsdr a.

A kozszolgilltztfus megnevez6se: telepiil6si hul1ad6k gyiijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6

kozszolgiitat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznSl6

ahlztartAsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6,szdtkbpezl vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A k<izszolgiltat6s teljesit6sdnek tertileti kiterjed6se: Dinnyeberki Kozseg kozigazgatisi

tertilet6n.
A k<izszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K<ik6nyi Region6lis

Hullad6kkezel<i Krizpontban vagy 6trak66llomrlson, illetve m6s, k<irnyezetv6delmi, miikodesi

enged6llyel rendelkez<i hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorm Lnyzat kiitelezetts6gvdllalisa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt k<izszolgilltatis elliltilsfura a Kiizszolgiltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkormdnyzat k<)telezetts6get v6l1a1:

a kozszolgiitatis hat6kony 6s folyamatos ellitilsilhoz a Kozszolgflltat6 szdmira

sziiks 6 ge s inform6ci6 k 6 s adatok szol gLltatilsir a,

a kozszolg6ltatris kor6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6gek

k<izszolg6ltat6ssal tortenci osszehangolis6nak eltisegit6s6re,

a kozszolgrlltat6snak a telepiil6sen v6,gzett m6s k<izszolgiltatisokkal val6

<isszehangol6s6nak e16segit6s6re,

a Kozszolgilltzt6 kiz6r6lagos krizszolg6ltatSsi j og6nak biztosit6s6ra

a teleptil6s krizszolgiiltatiis ig6nybev6tel6re kotelezett ingatlanhasnil6i
vonatkoz6s6ban nev- 6s cimj e gy z6k ittadilsilra, adate gyezet6 sre,



kedvezrn6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgril6 adatok iltadisdra,
az Onkormfunyzat 6ltal rendeletben, vagy egy€b m6don biztositott dijkedvezm6ny
vagy mentess6g miatt felmeriil6 k<ilts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szimira,
a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gy[ijt6s6re, szilllitisdr4 kezel6s6re
szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatiroz6s6ra. Ennek keret6ben kijeloli - a

Ktizszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gytijtripontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgilltat6 ituegye k<izteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszr6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKozszolgilltat6 6ltal alkalmazott g1pjilrmtivel nem tud behajtani,
a hullad6ksz6llit6 jrlrmri szitmira megfelel6 irtviszonyok biaositSsrira, (ktil<inos
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss5g-mentesit6sre, valamint akozti [irszelv6ny6be bel6g6
fairyaklev6,gdsira),

akozszolgilltatilsi szerziidlskdzzltltellr<il a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elktil6nitett hullad6kgyiijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszeruez6s6rril.

4. A Kdzszolgiltat6 kiitelezetts6 gei :

4.1.
a) A kozszo I griltat6 gondoskodik :

A hil^zrtAsban kel etkez6 :

i. vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 es id<iszakosan haszr6lt ingatlanok eset6ben az ellhtirsi id6szak 6 h6nap - 6prilistol
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjrin az ingatlanhaszn6l6k rlszlre az 6ves
hullad6kgaz&ilkod6si kozszolgilltatasi dij S}%-itkell meg6llapitani.);
ii. lomtalanitiis 6vente I alkalommal,
ii i. elkiikinitett (szelektiv) hullad6k k6thetente

t<irt6nci <i ssze gyiij t6s6r6l, elsz6l I itrisrlr6l 6 s kezel 6s 6nil .

A gazd6'lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hiztartAsi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hullad6k <isszegytjt6s6r6l, elsz6llit6srlr6l 6s kezel6s6nil.
Az illtala tizemeltetett hultad6kgyujt6 ponton, hullad6kgyiijt6 udvarban a hultad6k
6tv 6tel6r6l, <isszegytijt6s6r<il, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s616l.

b) Adminis ztr ativ feladatok:
k<inyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfej t6s ;

adminisztr6ci6, nyilvdn tartis, adatb6zis-k ezel6s;
jogi tigyvitel;
adatszolgitltat6s.

c) az Onkorm{nyzzttal egyiittmtikridve az iigyfelek szitmira k<innyen hozz1ferhet;
iigyf6lszolgilat 6s tiljlkoztatAsi rendszer mrik<idtet6se (Kdzponti iigyf6lszolg6lat cime: 7632
P6cs, Sikl6si tt 58.), valamint a krizszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgdltat6 kritele zettslget v6llal tov6bb6 :

a) akozszolgiitztis folyamatos 6s teljes kcini ell6t6srira,
b) akozszolgiltatis meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisiig szerinti teljesit6s6re,
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c) a kornyezetv6delmi hat6srlg altl,l meghatitrozott min6sit6si osztiily szerinti

krivetelmenyek biztosit6s6ra 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

k<izszolgdl tatisi szerz6d6 s hat6lyo ssrigiinak idej e al atti fo lyamato s me gl 6t6re,

d) a krizszolgrlltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gri 6s mintis6gti j6rmti, g6p, eszkoz,

berendez6s biztositisi{ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazisilra,
e) a kozszolgiitatils folyamatos, biztons6gos 6s b<ivithetri teljesit6s6hez sztiks6ges

fejleszt6sek 6s karbantartiisok elv lgzlslre,
0 a kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatiirozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvintart6si rendszer mrikcidtet6s6re 6s a kozszolg6ltatis teljesit6s6vel osszefi.iggri

adatszolgriltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntartiisi, adatkezel6si 6s adatszolgrlltaffrsi rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mrik<idtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biztositLsira,
i) az igyfelek szirmira krinnyen hozziflrhetci flgyf6lszolgillat 6s t6j6koaat6si rendszer

mtikodtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek megiillapit6s6ra,

k) a tev6kenys6g ellltis6hoz szi.iks6ges biztositSssal rendelkezik, amely megfelelci fedezetet

nyrijt a felelciss6gi korben bek<ivetkezett Onkormfunyzattak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,

1) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gy6jtes6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiil6nb<iz<i

iirm6rt6kri gyrijt<ied6ny koziil v6laszthasson,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolghl6, a K<izszolgiltat6 6ltal biztositott zsfk
forgalmazilshra,

n) a Mecsek-Drilva Hullad6kgazdilkodisi Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llomrlny6nak

haszniiatira.

A K<izszol g 6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si eng ed6ly6nek sz6ma : PE/KTFO I 00202-l I 2022

A Krizszol g 6ltat6 me gfel elcis6 gi v6lem6ny6nek szfima: HULLG/I 258-4 I 2022

A K<izszolg hltat6 min6 sit6si enged6ly6nek sz6ma : PE/KTFO I 00889 -7 I 2022

Min6sit6si osztily: C/I.

5. Mentesiil a Kiizszolg6ttatri a 4./ pontban meghat6rozoff kritelezetts6g6t6l vis maior eset6n,

toviibb6, ha az Onkormiinyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6s6hez olyan

irtviszonyokat /h6- 6s sikossiig mentess6g, illewe egy6b okb6l jarhatatlan a kozttt/, amely a

Ktizszolgdttat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6set biztositja. Ez esetben a

Kiizszolg6ltat6 az akad6ly elh6rul5s6t kovet<i legkrizelebbi szrillitasi napon koteles

szolg6ltatni, mely alkalommal kriteles az el6zo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott

mennyis6gii teleptil6si hullad6k elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:

az onkorm5nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6rri t6rol6ed6ny kihelyezdse eset6n,

ha a tarol6ed6nyben a telepi.il6si (kommunrilis) hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pit6si tcirmel6k, 6llati tetem, mar6, mlrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyfl6kony vagy

robban6 anya5, nagyobb terjedelmti, srilyti tilrgy, amely veszelyezteti a
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hullad6kszrllliulssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdg6t, vagy megrongdlhatja a

gyfijt6berendez6st, illetve rlrtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyeZeti a k<irnyezetet.)
a hutlad6k nem a szabv6nyos, zart tarol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgdltat6t6l
viisdrolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre,
a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a tlrol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lezrlrt, illetve s6riilt ed6ny)
ha a ui.rol6ed6ny k<iriil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don
tiibblethullad6k keriilt kihelyezesre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tirol6ed6nyek matricdjiinak
hi6nya, illewe s6riil6se eseten.

7. Az alvrlllalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tet6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgitltat6 jogosult alvdllalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiltat6 az
alviillalkoz6 ig6nybev6tet6t k6teles az Onkormdnyzat sziimiira bejelenteni.

7.2' A Felek rijrgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Ktizszolg6ltatis teljesit6s6vel risszefligg6 adatszolg6ltauis biaositrlsa 6rdekdben a
Kiizszolgiltat6 az l.l pontban meghatrirozott szolgdltatrisi tertiletre vonatkoz6an elkiiliinitett
nyilv6ntartilsi rendszert kiiteles vezetri, mely tartalrnazza a szolg6ltat6si teriiletr6l elszilllitott
6s rirtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A k<izszolgiiltat6s igdnybev6tel6re kdtelezettek a kozszolglltat6s teljesitds6vel kapcsolatos
min6s6gi dszrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiltat6 sz6khely6re (7632 p6cs,
sikt6si [t 52.) vagy a 7 602 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgiltat6
kdteles ir6sban 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kdteles a
Kiizszolgdltat6 k6myezetszennyez6s eset6ben, ha az a kdzszolg6ltatrisi tev6kenys6g6vel
okozati dsszefiigg6sben van. Amennyib en a pafiasz, 6szrev6tel az Onkormdnyzat helyi
hullad6kkezel6si kiSzszolgiltatirs rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogdsolja, a
Kii_zszolgdltat6 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az 6nkormf nyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgriltatds dija
10.1 A hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltar6si dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmii-
szab5,lyozirsi Hivatal javaslatrinak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
dllapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A' Ht. 321A. $ (ae) e) pontja alapjrin a Koordindl6 szerv beszedi a kilzszolgiltatitsi dijat 6s
kifizett a kcizszolg6ltat6knak a hullad6kgazdrilkodrisi k6zszolgriltatiisi 6s szolgriltatrisi dij
meg6llapit6s66rt felel6s miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelel6en meghatirozott
szolgrlltatisi dijat.
Az 6l1am e feladatainak ell6tas6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
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A helyi kozszolgiitat6, a telepiil6si <inkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdrilkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatk<ir6nek gyakorlilsithoz sztiks6ges.
A miniszter rendeletben dllapida meg a beszedett k<izszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben illapitja meg a
Ko ordin6l6 szerv 6ltal a kozszolgiltat6nak fizetendd szolgitltatis i dij at.
10.2 A kdzszolgiitatl 6ltal alkalmazott kozszolgilltat6si dij meg6llapitdsa a Ht. 46-48.g 6s

91.$, valamrnt a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelelcien t<irt6nt.

A ak:
Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dii G0

60 ter* 70;
80 ter 93.-
I l0 liter 127,-
120liter 127,-

*a38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtl 6s 6lewitelszer[ien haszn6l6 term6szetes

szem6ly ingatlanhaszn|l6 r1sz6re, a telepiil6si <inkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjrin.

od6

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dii G0
1 10 liter l4l,-
l20liter 154,-
240liter 308,-
770liter 990,-
1100 liter 1414,-

A Ht. 91. szervek
Ed6nym6ret Esyszeri nett6 iirit6si dii GO

I l0 liter 127.-
120 liter 139.-
240liter 279,-
770liter 891.-
1100 liter 1273,-

T<ibblethullad6k gyiijt6s6re szolg6l6 zsik 6ra: 3 6 1,- Ft+A ta/ db.

Szerz<idci Felek az illtalfinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrllyos AFA
t<irv6ny rendelkez6seinek megfelel6en jrlmak el.

11. Athmi hullad6kgazddlkodr[si kiizfeladat-ell[tris
11.1 Az 6llami hullad6kgazdrllkod6si k<jzfeladat ell6tds6ra l6trehozott szervezet
kijel<il6s6r6l, feladatktir6rcil, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgdltat6si
k<itelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (IIL 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjrin a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghatirozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodrisi
Koordinril6 6s Vagyonkezel6 Zdrtkrinien Mtikod6 R6szv6nytrlrsas6got jelolte ki.
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ll.2 A Koordinril6 szerv a kdzszolg6ltat6si dijaka vonatkoz6 sz6m[6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatis alapj5n 6llitja ki. A kdzszolgdltat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltatrisa eset6n a Koordinrll6 szerv a nem megfelelci adatszolg6ltat6ssal
drintett ingatlanhaszniil6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv riltal legut6bb kiszAmlinott
k<izszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szrlml6t. Az ezzel risszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n
minden helyt6llisi k6telezetts6g a K6zszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kcizszolgiiltatiisi
dijkiil6nbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes
szolg6ltatrlsi dijba beszrimitja. A kozszolgrlltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgrlltaiisdb6l
ered6, a Koordin6l6 szew 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szriml6kkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6ny6rt a KcizszolgSltat6t terheli a felekiss6g.

11.3 A Koordin6l6 szet\ az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6sb6l
kiindulva meg6llapida azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs k<izszolgeltarlsi dijfizet6s
meghatArozva az adatszolg|ltatiisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordiniil6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
k6rni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgrlttauisb6l hidnyz6
ingatlanok 6s szi.iks6ges adataik meg6llapitrlsa 6rdek6ben.
A fentiek alapjin rdgzitet ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kiizszolgelht6nak, 6s felhivja a ki5zszolgSltat6t, hogy a megkiild6tt ingatlanokon v6gzett
szolgilltat6s:inak megfelel6en korrigrilja a 20. g (l) bekezdds szerinti adatszolgdltatrist
legk6s6bb az 6rtesit6s k6zhezv6tel6t k6vet6 8 napon beliil.
A korrekci6t k6vet6en - a kiSzszolgSltat6 elt6r6 adatszolglltatisa hi:inySban - a Koordin6l6
szerv a k6zszolg6ltarisi dijat az ingatlantulajdonosnak szAmlinza ki.

l1.4 A Koordinril6 szerv a kisz6ml6zolt es az ingatlanhasmiil6 6ltal hat6rid6n betiil ki nem
fizetett kozszolg6ltatAsi dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A K6zszolg6ltat6 rdszdre akiSzszolgdltatrisi szerzcid6sben rdgzitett feladatok elLitris66rt
a Koordinill6 szerv a hullad6kgazdrilkodisi k<izszolg6ltat6si dij megdllapitas6drt felel6s
miniszter 6ltal meglatlrozott szolg6ltatSsi dijat fizet.

I1.6 A krizszolgdltat6 az onkormdnyzat, mint ellltris6rt felel6s 6ltal kiadott
teljesltisigaTold.ssal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kitzszolghltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r|szdte a
rendszeres adatszolgiltat6s keret6ben tdrt6n6 megkiild6se a szolgaltatisi dij fizet6s6nek
felt6tele.

Az onkormiinyzat kdteles a teljesit6sigazolast a Kdzszolgdltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot k6vetci 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az Onkorm itnyzar a teljesit6sigazokls
kiadilsrival alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, fgy a kiizszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez6 krir:it az 5nkorminyzat fel6 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolgilltauisi dijban a hullad6kgazd6lkod6si kiizszolg6ltatds teljes krizvetlen k6lts6ge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a k6zszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinil6 szerv 6ltal kijel<ilt
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szervezetnek eadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbcil ered6 bev6tel a Koordindl6 szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alaplln az Onkorminyzat a k<izszolgdltatlsi
szerz6ddst annak megkrit6s6t vagy m6dosit6s6t k6vet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8

napon beliil elektronikus uton megkiildi a Koordindl6 szerv r6sz6,re.

12. A kiizszolgdltatrlsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6d6st 2023. januir 01. napjdval kezd6d6 harillyal, hat6rozott id6re, 2023.
jfnius 30. napj6ig kdtik.

Felek a szerz6d6st kdzris megegyez6ssel, csak iriisban m6dosithatj6k.

13. Aktizszolgiltat{siszerz6d6smegsziin6se
A ktizszolgdltatdsi szerzrid6s megsziinik
a) a benne meghat6rozott id6tartam lejirrt|v al,
b) a KiSzszolgiitat6 jogut6d n6lkiili megsziin6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6ddtt meg,
d) felmon&issal
e) a felek kdzds megegyez6s6vel.

13.1 Az 6nkormiiny zat a kiizszolg6ltat6si szerz6d6st a polg6ri r<iw6nykdnyvben
meghat6rozott felmond6si okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha a Ktizszolgriltat6

- a hullad6kgazd6lkod6si kiizszolgriltat6s ell6tisa soriin a kdmyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszabdlyok vagy a rL vonatkoz6 hat6srigi dtint6s eltiinisait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6seg vagy a hat6sdg jogerdsen megrlllapitotta,

- a szerzcid6sben megrillapitott kiitelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltatiisi szerz6d6st az Onkormii,nyzat felmondja, ha a
K<izszolgdltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi
v6lem6nnyel.

13.2 A Ktizszolgiiltat6 a Polgdri rrirv6nykrinyvben meghat6rozottakon trilmenden a
kdzszolg6ltat6si szerzcid6st akkor mondhatja fel, ha

- az Ontorm6nyzat a ki5zszolgriltat6si szerzrid6sben meghatilrozott kdtelezetts6g6t - a
K<izszolgdltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a K6zszolgriltat6nak
k6rt okoz, vagy akadilyozza a hullad6kgazdrilkod6si k6zszolg6ltaLis teljesit6s6t; vagy

- a kdzszolg6ltatasi szerzldbs megkrit6s6t kcivet6en hatrilyba l6pett jogszabrily a
krizszolg6ltauisi szerz6d6s tartalmi elemeit itgy v ltoztatja meg, hogy az a
K6zszolgiltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgdttatris szerzdd6sszerii teljesit6se
kdr6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazdilkod6si szerzdd6st a krizszolgdltat6 felmondja, a telepiil6si
<inkorm6.Lnyzat halad6ktalanul gondoskodik az i\ kiizszolgirltat6 kiv6laszt6sriLr6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n a k<izszolg6ltatdsi szerzcid6s felmond6si ideje 6 h6nap.

6.- yt'



A felmond6si id6 alatt aKozszolgiltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kiizszolgiltatilst v6ltozatland
ellirtja.

13.4 Ha a teljesit6s az OnkormSnyzatnak felr6hat6 okb6l meghiirsul, illetve, ha a szerzrid6s
neki felr6hat6an sztinik meg, M Onkormrlnyzat az 6ves k<izszolg6ltat6si dij S}%-inak
megfelel6 meghirisulisi k<itb6r ftzetlsdr e koteles.

14. Eljirds a szerz6d,6s megsziin6se eset6n
A ktizszolg6ltat6si szerzddbs megszfin6sevary megsztintet6se eset6n aKozszolgiitat6 azij
kozszolgilltat6 kivrilasztilsiig, de legfeljebb 6 h6napig akiSzszolgirltat6st villtozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdrllkod6si krizszolg6ltatesi szerz6d6s megsztin6se eset6n a krizszolgiltatiis
ell6t6sdval kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvrintart6sait a Kozszolgilltat6 a

telepiil6si dnkormrinyzatnakakdzszolgilltat6si szerzldds megsztin6se napjrln 6tadja.

15. Jogvitikint6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrlkat els6sorban az egymis k<izcitti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrlt a Felek tfirgyalils ridrin 60 napon beltil nem tudjek rendezni, a bir6sSgi
elj6r6s lefolyatrls6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a P6csi T<irv6nysz6k
illet6kess6g6t k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6ny vagy nyilatkozatot, k<ivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzildls teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintezlsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az dnkorm iny zat ftszlr 6l:
n6v: Szab6 Tibor polgiirmester
telefon: 731378-449

e-mail: onkormany zat@dinnyeberki.hu

a Kiizszolg iltatil r 6szdr 6l:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezetci
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizdr6lag a
szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illerve az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adakezel6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszabrilyok 6s adatv6delmi szabillyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazdilkodisi Program
A Kozszolgilltato k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd5lkod6si projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkriz<iket a k<izszolgdltatAs teljesit6se kapcs6n.
Felek k<itelezetts6get v6llalnak, hogy aLivetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatdrozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s brirmelyik rendelkez6se, vary annak valamelyik resze
6rvenytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry vagy bir6srig
annak 6rv6nytelenseg6t rlllapitja ffieg, rigy a szerzodls tobbi r6,sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerz6d6st nem k<itotte volna meg. A
jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben elsrisorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g tinkormdnyzatair6l szol6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (Motv), valamint a
Polg6ri Ttirv6nyk<inyvrcil sz6l6 2013. 6vi V. trirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j ogszabSlyok irdnyad6ak.

Jelen szerztid6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegy ez6t, j6v Shagy 6lag irjik al6.

Ddl-Kc,m Nonprofit Kft.
7632 t,6cs, Sikt6si rit 52.

C6gjegyze'kszdm: 02-C 9-064056
Ad6szirm: 1i 64,t 687_Z-O2

Dinnyeberki D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgiltat6
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