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amely l6trej 6tt egyr6szrSl : Ellend Kiizs6g Onkorm ilnyzata
sz6khely: 7744 Ellend, Petofi S. utca 37.
PIR sz6m: 335007
adoszitm: I 5 3 3 50 09 -l -02
k6pviseli: Kraft Ferencn6 polg6rmester
mint 6nkorm6 ny zat (a tov6bbiakban : O n ko r miny zat)

D6l-Kom Ddl-Dundntrili Kommunilis Szolgriltat6
Nonprofit Korkltolt Feleldss6gii Tf rsasdg
sz6khelye: 7632 P6cs, Sikl6si it 52.
cegJ egy zekszitma: 02-09- 0 645 5 6

adoszitma: 1 I 541587 -2-02
KUJ szftma: 100279306
KTJ szirma: 1 0046 8 98 9 /Pecs-Kdk6ny Region6lis
Hul I adekk ezelo Kd zp ont I ;
KSH szirma: I I 541 587 -381 l -57 2-02
kdpviseli: Biro P6ter igyvezeto
mint Kdzszol giitato, a tov6bbiakban: Kiizszol g6ltat6

m6srdszrol:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kcizott az alulirott helyen 6s napon az al6bbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo Felek a telepiildsi hulladdk gytijtdsdre, szitllitirsira 6s kezel6s6re vonatkoz6
kozszolgilltatis folyamatoss6giinak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiildsi hulladdkhoz kapcsolodo
jogok 6s kotelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi cinkormilnyzati rendelet
vdgrehajttsftra az ali.Jc.bi szerzoddst kotik meg:

l. A szerzod,Es c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi dnkorm6nyzatairol sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (1)
bekezd6se szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biztosfth ato kdzfeladatok kcirdben
el16tand6 helyi onkorm6nyzati feladatok koz6 tartozik kiiloncisen a kcirny ezet-eg€szsdgiigy
(kdztisztas6g, telepi.ilesi kdrny ezet tisztas6giinak binositirsa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hullad6kr6l sz6lo 2012. evi CLXXXV. torv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se
szerint a teleptil6si onkorm fnyzat a hulladdkgazd6lkodSsi kozszolg6ltat6s ell6t6s6t a
kdzszolg6ltatoval kotdtt hullad6kgazdilkod6si kcizszolg6ltatisi szerz6d6s ritj6n biztositja.

alapjitnjott letre.

1.3. A jelen szerzodl,s c61ja, hogy Ellend Kdzs6g kozigazgat6si tertilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, hasznillokn6l (a tov6bbiakban egy1tt:
ingatlanhaszn6lo) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6llo kozszolg6ltat6ssal
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kapcsolatban a hat6lyos jogszabitlyoknak megfelelSen az Onkorm inyzat 6s a
Kiizszolgiitatil kcizcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezettsdgeit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkorm inyzat megbizza a Kiizszol g6ltat6t az al6bb meghat6r ozott feladatok
elvd9z6sdvel:

Ellend Kozs6g kdzigazgat6si teriiletdn a teleptildsi hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyezds
cdljrlb6l tcirt6no rendszeres elszdllitits6val a szerzoddsben rogzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel es furtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Drdva Hulladdkgazdiikod6si Program eszkoz-
6s letesitmdnydllom6ny6nak ig6nybev6tel6vel - kdzszolg6ltat6si szerzod6s keretdben:

vegyes hullad6k gytijt6se , sziilitdsa 6s kezeldse hetente 1 alkalommal
lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
elktil<initett lszelektivl hulladdkgytijtds hitzhoz meno rendszerben, kdthetente 1

alkalommal.

2.2. A Kiizszolgiitatil a2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzdset 2023. janu6r 1-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabitlyoknak 6,s az cinkorm6nyzatirendeletnek megfeleloen kizirolagosan jogosult Ellend
Kozs6g kozigazgat6si teriiletdn a teleptil6si hulladdk gytijt6s6re 6s kezel6sdre ir6nyul6
kd zs zo I g 6ltat6s ok ellitirsir a.

A ktizszolg6ltatds megnevezdse: telepiil6si hulladdk gytijt6s6re 6s kezeldsdre ir6nyul6
kozszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemely ingatlanhaszn6lo
ahitfiart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo vegyes hulladek6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezdds6re tekintettel.

Akozszolgiltatirs teljesitds6nek teriileti kiterjed6se: Ellend Kozs6gkozigazgatisi teriilet6n.
A kozszolgilltatits kor6be tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Kok6nyi Region6lis
Hullad6kkezell Kdzpontban vagy 6trako6llom6son, illetve m6s, kornyezetvddelmi, mtikciddsi
engeddllyel rendelkez6 hul lad6kk ezelo 16te sitmdnyb en.

3. Az Onkorm funyzat kiitelezetts6gvfllaklsa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolgiitatds ellititsira a Kiizszolgrlltat6nak
kizitrolagos j o got biztosft.

3.2. Az Onkorm funyzat kotelezettsdget vdllal:
a kcizszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos ellittf.shhoz a Kdzszol gitltato szitmhra
sziiks6 ge s inform6ci ok 6 s adatok szo I g6ltathsir a,

a kdzszolg6ltat6s kdr6be nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tev6kenysdgek
kcizszol g6ltat6s sal tcirt6n6 ci s szehangol6s6nak elo se git6 s6re,

a kozszolg6ltat6snak a teleptildsen vegzett m6s kozszolg6ltat6sokkal val6
osszehangol6s6nak elo segit6s6re,

a Ko zszo I g iilt ato kizir olag o s kci z s zol g6ltat6 s i j o g 6nak b i a o s itis ftr a
a telepiil6s kozszolg iitatds ig6nybevdtel6re kcitelezett ingatlanh asznilloi
vonatkozitsitban ndv- 6s cimje gyzek ifiadisira, adategyezetdsre,



kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapjdul szolgdl6 adatok futaddsixa,
az Onkorm funyzat altal rendeletben, vagy egydb m6don biztosftott dijkedve zmeny
Yagy mentessdg miatt felmertil6 kciltsdgek megt6ritdsdre a Koordin6l6 szery szirmdra,
a teleptildsi igdnyek kieldgitesdre alkalmas hullad6k gyujt6s6re, sziilitdsdra, kezel6s6re
szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghat6rozdsdra. Ennek keret6ben kijeloli a
Kozszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyiijtopontokat, amelyek alkalmas ak arca,
hogy a Kdzszolg6ltato 6tvegye kdztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKozszolg6ltato 6ltal alkalmazott g6pjdrmtivel nem tud behajtani,
a hulladdkszirllito j6rmu szitmdra megfelelS ritviszonyok biztosft6s6ra, (ktilcinos
tekintettel a teli ho- 6s sfkoss6g-mentesft6sre, valamint a kozit tirszelvenydbe belogo
fafryak levdgdsira),
akdzszolg6ltat6si szerzodeskozzetdteldrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elktildnitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervezds6rol.

4. A Kiizszol giltatf kiitelezetts 6gei :

4.1.

a) A kdzszolgitltat6 gondoskodik:
A hirnart6sb an ke I etke zo :

i' vegves 

H#"3:i.ffi:ffT^rnart ingatlanok eset6be n azeu6t6si id6szak 6 honap -
6prilistol szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6lok

i i, "J,'jiTil: il:liJ l 
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iii. Elkiildnitett lszelektivl hulladdkgyrijt6s hivhoz men6 rendszerbe, k6thetente I
alkalommal tort6n6 o s sze gytij t6s6 r ol, elszitllit6s6r6 I 6s kezeld s 6161.

A gazd6lkodo szewezetekn6l keletkezo hifiartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hul lad6k 6 s sze gytij t6 s6ro l, elsziilitirs6r6l 6s ke ze16 s6r5 l.
Az illtala tizemeltetett hulladdkgytijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
6tv6teler6 l, 6 s szegytij t6 s d r oI, elszdl lf t6s6r6 I 6 s kezel6s6r6l.

b) Admini sztrativ feladatok :

konyvelds, sz6mvitel, b6rsz6mfej t6s

admini s zt r irci6, ny i I v6ntart6s, adatb azis -ke ze I d s

jogi i.igyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorm funyzattal egytittmtikodve az iigyfelek szirmira kdnnyen hozziferheto
tigyf6lszolg6lat 6s t6jdkoztatdsi rendszer mtikcidtet6se (Kozponti iigyf6lszolg6lat cime: 7632
Pdcs, Siklosi ft 58.), valamint akdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6giti$dkoztat6s.

4.2. A Kiizszolgiitatil kdtelezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akdzszolg6ltatSs folyamatos 6s teljes k6ru ellifiisira,
b) akozszolgdltatas meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesftds6re,



c) a kcirnyezetv6delmi hatos6g 6ltal meghat6rozott minosftdsi oszt6ly szerinti
kcivetelm6nyek biilositds6ra 6s a min6sit6si engedely hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgdltat6si szerzodes hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) akozszolg6ltat6s teljesit6sehez sztikseges mennyis6gti ds minos6gti j6rmu, gep, eszkdz,
berendezds biztositdsfura, a sziiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gu szakember alkalmazasaru,

e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovftheto teljesitds ehez sziiksdges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elvdgz6sdre,

0 a kdzszolg iitatds kor6be tartozo hullad6k kezelds6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitmdnyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvantart6si rendszer mtikddtet6sere 6s a kcizszolg6ltat6s teljesit6s6vel osszefliggo

adatszolg6ltatds rendszeres telj esitds6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolgriltat6si rendszer l6trehozirsfrhoz 6s folyamatos

mrikodtet6s6hez sziiks6 g es feltdtelek bizto s itirsin a,

i) az tigyfelek szdmfura kdnnyen hozziferhet6 i.igyfdlszolg6lat ds tajekortat6si rendszer
mtikodtetds6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elint6zesi rendj6nek meg6llapititsira,
k) a tev6kenysdg ell6t6s6hoz sztiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi kdrben bekcivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitds6re,

1) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtds6hez az ingatlanhasznillo legal6bb 2 ktilonbozo
tirm6rtdkri gy tij t6 ed6ny kciztil v iiasilhas s on,

m) tobblethullad6k elhelyez6sdt szolg6lo , a Kozszolg6ltato iital biztositott zstrk
forgalmazdsdra,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdiikod6si Program eszkoz- ds ldtesitmdny 6llom5ny6nak
haszniiatfra.

A Kozszol galtat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szdma: PE/KTF 0100202-112022.,
P E/KTF O I 00202-g t2021.
A Kozszo I g6ltat6 me gfel elo s6 gi v6 lem6ny6nek szitma: KP I 26937 -2 I 2020 .
A Kozszolgiitato minSsft6si engeddlydnek szirma: PE/KTFO/00889 -1512022.,

P E/KTF O I 037 0 4 -s t2022.
Min6sft6si osztrlly: C/I.

5. Mentestil a Kiizszolgiitat6 a 4.1 pontban meghatdrozott kdtelezetts6g6tol vis maior eset6n,

tov6bb6, ha az Onkorm inyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelitds6hez olyan
utviszonyokat /ho- 6s sfkoss6g mentessdg, illetve egyeb okbol j6rhatatlan a kozutl, amely a

Kiizszolgflltat6 gepjirmtiveinek balesetmentes kcizlekedesdt biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgflltatil az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkcizelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolgdltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sziilititsi napokon felhalmozodott
m enny i s 6 gti te I epi.il 6 s i hul 1 ad6k elsztilitirs iira i s .

6. A Kiizszolgiltatfljogosult megtagadni a hulladdk elszilllitdsdt:
az cinkormdnyzat rendelet6ben el6frttol eltdro t6rol6eddny kihelyezese esetdn,

ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k kordbe nem tartozo anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. forro hamu, k6-, 6pitdsi tormeldk, allati tetem, mar6, mergezS
anyag, elektronikai hu1lad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy



robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, stilyir tirgy, amely vesz6lye zteti a
hulladdksz6llit6ssal foglalkozo alkalmazott eg6szs6get, vagy megrong iihatja a
gyujtoberendez6st, illetve irtalmatlanit6sa sor6n vesz6lye7ueti a kdrnyezetet.)
a hullad6k nem a szabvinyos, zart t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolg6ltatotol
v6s 6ro lt j elzett zsitkb an keriil kihe ly e zd sre,

a hulladdk oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6roloeddny mozgatdsakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lezirt, illetve sdriilt ed6ny)
ha a t6rol6ed6ny kcirtil szabiiytalanul, annak mozgatdst 6s tirit6st akad6lyoz6 m6don
tobblethulladdk kertilt kihelyezdsre
amennyiben a t6rol6edenyek jelz6se bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hiitny a, illetve s6rtil6se esetdn.

7. Az alvfllalkozil I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6velvfigezhet6 tev6kenys6gek
7 .1. KiizszolgiitatS jogosult alv6llalkozo(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszol giitatl az
alv6ll alk ozo Lgenybev6te I 6t kcitele s az O nko rm6ny zat szdmira bej elenteni.

7.2. A Felek r}gzitik, hogy az alv6llalkozo tevdkenysdgddrt a Kdzszolgfltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgrlltatris teljesit6s6vel cisszefliggo adatszol giitatds biztosit6sa 6rdek6ben a
KiizszolgiitatS az l./ pontban meghat6rozott szolgiiltat6si tertiletre vonatkozoan elktilonftett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teruletr6l elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott telepiildsi hullad6k mennyiseg6t.

9. A kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kcitelezettek a kcizszolgilltatds teljesit6s6vel kapcsolatos
minos6gi 6szreveteleiket, kifogiisaikat fr6sban a Kiizszolgilltat| sz6khely6re (7632 P6cs,
Sikl6si fi 52.) vagy a7602 P6cs, Pf 176. postacfmre kell cimezni,ds a Kiizszolgiltat6 koteles
ir6sban 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kciteles a Kiizszol giitat1
kcirnyezetszennyezds eset6ben, ha az a kdzszolgiitatisi tevdkenysdg{vel okozati
osszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm inyzat helyi
hulladdkkezel6si kozszolg6ltat6s rendjdr6l sz6l6 rendelet6nek rendelkezeset kifog6solja, a
Kiizszolgfiltatil 30 napon beltil koteles az igyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesftdse mellett-
az Onko rminyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolgiltatfs dija
10.1 A hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si drjat a Magyar Energetikai 6s Kozmu-
szabilyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetdkes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapjin a Koordin6l6 szery beszedi akdzszolg6ltat6si dijat 6s

kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg iitatdsi 6s szolg6ltat6si dij
meg6llapititsdert felelos miniszter rendeleteben foglaltaknak megfeleloen meghatSr ozott
szolgaltatdsi dijat.
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordindl6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz 16tre.



A helyi kdzszolgiitat6, a telepiil6si onkorminyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkcir6nek gyakorl6 sdhoz sziiks6ge s.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolgiitatitsi dij feloszt6s6nak elvet. A
miniszter a Koordin6lo szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Ko ordin6l 6 szerv 6ltal a ko zszol g 6ltaton ak ftzetend6 s zo I g 6ltat6s i dij at.

10.2 A kozszolg6ltato 6ltal alkalmazott kozszolgiitatd'si dij megdllapitisa a Ht. 46-48.g ds

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tortdnt.

eszetes szemdlv inqatlanhaszn6l6k 6ltal fizetendo tiritdsi dfiak:
Ed6nymdret Egyszeri nett6 tirit6si d(j

(F0
60 liter* 99,'
80 liter 132,-
I l0- 120 liter 182,-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedi.il es dletvitelszenien haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhasm6l6 r6szdre, a telepiildsi dnkorminyzat rlltal kiadott igazolils alapj6n.

szervezetek) diiak:
Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dfj

(F0
I 10 liter 219,-
120 liter 239,-
240liter 478r-

A Ht. 9l.Q (6) bekezd6s szerinti koltsdevet6si szervek ds szoci6lis intdzm6nye k dfiai
Eddnym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij

(F0
110 liter 182,-

120 liter 198,-
240liter 396r-
I100 liter 1817,-

Tcibblethullad6k gytijt6s6re szolg6lo zs6k ira: 361,- Ft+A tal db.

Szerzodo Felek az illtalfrnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hat6lyos AFA
torvdny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.

1 1. Attami hullad6k gazdiikodrlsi kiizfeladat-ellitfs
1 1.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ellitirsitra ldtrehozott szervezet
kij el6l6s erol, feladatkcirdrol, az adatkezelds modj 6rol, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek rdszletes szabfiyairol szol6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapj6n a KormSny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6lo szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladekgazd6lkod6si
Koordin6lo 6s Vagyonkezelo Zirtkorien Mtikddo Reszvdnyt6rsas6got jelolte ki.



ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 szitmkikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgiitatds alapj6n illlitja ki. A kdzszolgitltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolgiitat6sa esetdn a Koordinilo szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
drintett ingatlanhasznii6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszdml67;ott
kdzszolgiltatisi dijrol 6llit ki szirmlitt. Az ezzel cisszefligg6sben keletkez6 dijkonekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kdtelezettseg a Kozszolg6ltat6t terheli . Az fgy keletkezo kdzszolg iitat66;i
dijktildnbozet pozitiv merlegdt a Koordin6lo szerv a kdzszolg6ltatonak frzetend6 eseddkes
szolg6ltat6si dijba beszirmitja. A kdzszolgiltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal kirillftott szimlakkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt aKozszolgdltatot terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6lo szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kordt, amelyre nincs kdzszolgriltat6si dijfizetds
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszeftiggdsben teljesitds tcirt6nt. A Koordin6lo szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
kdrni az illetekes hatos6gtol a 20. $ ( 1) bekezdds szerinti adatszolgiitatitsb6l hiinyzo
ingatlanok 6s sztiksdges adataik meg6llapft6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordinillo szerv megktildi a
kozszolg6ltatonak, 6s felhfvja a kozszolg6ltat6t, hogy a megktild6tt ingatlanokon vegzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az 6rtesft6s kezhezv6tel6t kdveto 8 napon beliil.
A korrekciot kovetoen - a kcizs zolgiitat6 eltdro adatszol gilltatdsa hi6ny6ban - a Koordin6lo
s zerv a ko zszol g 6ltat5s i d ij at az tngatlantul aj do no snak szitmlizza ki.

ll.4 A Koordin6lo szerv akiszitmlilzott es az ingatlanhaszniio iltal hat6rid6n behil ki nem
frzetett ko zszo I g6ltat6s i dij b ehaj t6sa erdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kcizszolg6ltat6 reszdre akdzszolg6ltat6si szerzod6sben rcigzitett feladatok el16t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dij meg6llap ititsdert felelos
m ini s zte r fital me ghat6 r o zott szolgiitat6s i dij at ftzet.

I1.6 A kcizszolg iitat6 az Onkorm inyzat, mint elkit6s6rt felelos iital kiadott
teliesftdsigazoldssal igazolja, hogy akozszolg6ltato teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kdzszolgiitat6 iital a Koordin6l6 szerv r6szdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben tdrteno megkiild6se a szolg6ltat6si dij fizet6sdnek
felt6tele.
Az Onkorminyzat koteles a teljesitdsigazol6st a Kozszol giitat6 rdszdre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdvet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorminyzat a teljesitdsigazol6s
kiad6s6val alapos indok ndlktil kdsedelembe esik, rigy a kozszolg6ltato jogosult az ezzel
kapc so latban kel e tkezo kir ifi az Onko rminy zat feld 6rv6nye sfteni.

lL.7 A szolgdltat6si dijban a hulladekgazdirlkodrisi kozszolg6ltatiis teljes kcizvetlen kcilts6ge
megtdrit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6lo szerv gondoskodik ugy,
hogy a kozszolgiitato valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv iital kijelolt
szetvezetnek 6tadni. A haszonanyag-drtekesftdsbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.



11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjan az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si
szerzoddst annak megkcit6sdt vagy modosft6s6t kovet6en haladdktalanul, de legkdsobb 8

napon beltil elektronikus riton megki.ildi a Koordin6l6 szery rdszdre.

12, A kiizszolgiltatisi szerz6d6s hatrllya
Felek jelen szerzoddst 2023. janudr 01. napj ilal kezd6do hat6llyal , hatirozott idore , 2023.
jrinius 30. napj6ig k6tik.
Felek a szerzlddst kdzcis megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgdltatdsiszerz6d6smegsziin6se
A kozszolg6ltat6 si szerzodds megsztinik
a) a b enrre me ghat ir ozott i d6tartam lej irtfl al,
b) a Kozszol g6ltato j o guto d n6lktili me gsztind s6ve1,

c) eliili.ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg,
d) felmond6ssal

e) a felek krizcis megegyezdsdvel.

13.1 Az Onkorm inyzat a kcizszolg6ltat6si szerzoddst a Polg6ri Tdrvdnykdnyvben
meghat6rozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszol gfitato

a hullad6k gazdiikod6si kozszolg iitatfs ell6t6sa sor6n a kornyezet v6delmdre
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hatos6gi dont6s eloir6sait sirlyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,
a szerzoddsben meg6llapitott kotelezettsdg6t neki felr5hato m6don srilyosan
megs6rtette.

a hullad ekgazditlkod6si kdzszolg6ltat6si szerzodest az Onkorm inyzat felmondj a, ha a
Kdzszol gilltato nem rendelkezik minosft6si engeddllyel vagy megfelelosdgi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kcizszol giitato a Polg6ri Torvdnykdnyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kdzszolgiitatdsi szerzldest akkor mondhatja fel, ha
az Onko rminyzat a kdzszolgiitatdsi szerzod6sben meghat6r ozott kdtelezettsdgdt - a

Kcizszolgrlltato felsz6lft6sa ellendre - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolgiitat6nak
k6rt oko z, vagy akad6lyo zza a hullad6k gazdiikod6si koz szolgiitat6s teljesit6s6t; vagy
a kcizszolg6ltat6si szerzodl,s megkotds6t kovetoen hat6lyba ldpett jogszabiiy a

kcizszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy viitoilatja ffieg, hogy az a

Kcizszolg6ltatonak a hullad6kgazdilkod6si kozszolg6ltat6s szerzodl,sszerti teljesftdse
kcir6be 1artoz6ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rtdkben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzod6st a kcizszolg iitat6 felmondj a, a teleprildsi
dnkormiinyzathalad6ktalanul gondoskodik azij kozszolgiitat6 kiv6laszt6s6rol.
A fentiek teljestil6se eset6n a kdzszolg6ltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt aKozszolg6ltato a hulladekgazdiikod6si kozszolg6ltat6st vitltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesftds az Onkorrndnyzatnak felr6hat6 okbol meghiirsul, illetve, ha a szerzbd,6,s

neki felrohat6an sztinik meg, az Onkorm tnyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dij 5OYo-6nak



me gfele lo me ghirisul6si kotbdr fizetdsdre koteles.

14. Eljdrfs a szerz(id6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgiitatitsi szerzodds megszfindse vagy megsztintetdse eset6n a Kdzszolg6ltato az ij
kdzszolgiitato kiv6laszt6s6ig, de legfeljebb 6 honapig akozszolg6ltat6stviiltozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzodds megsztindse esetdn a kdzszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban 16vo iigyek iratait 6s nyilv i.rrrtartdsait a Kozszolgdltato a

teleptildsi onkorminyzatnak a kcizszolgiltatilsi szerzod6s megszrin6se napj 6n 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egym6s kozdtti targyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tirgyalits ritj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytatisfra a Pecsi Jiir6sbiros6g, illetve 6rt6khatirt6l fiigg6en a Pdcsi Tdrv6nyszdk
illetdkessdgdt kotik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod€,ssel kapcsolatos b6rmely igenyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodds telj esitds6vel kapcsolatos tigyint 6,z6,sre, nyilatko zattdtehe j ogosultak:

az Onko rminyzat reszerol:
n6v: Kraft Ferencnd polgrlrmester
telefon: 06-721 458-l2l
e-mail : ellendonk @gmail.com

a Kdzszo I grlltat 6 r eszer ol:
n6v: Biro Pdter i.igyvezeto

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

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cimdt, e-mail cim6t, telefonszitmffi stb.) a Felek kizir6lag a

szerzod€s teljesit6s6vel osszefligg6 kapcsolattart6s c6lj6bol, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se erdekeben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a
kapcsolodo jogszab6lyok ds adatvddelmi szabtiyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdfilkodfsiProgram
A Kdzszolgiitat6 ktiteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrisi Projekt
keretdben megval6sul6 ldtesftm6nyeket 6s eszkcizoket a kdzszolg6ltat6s teljesitese kapcs6n.
Felek kotelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6ro zatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodl,s b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
drv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hatos6g vagy birosdg
annak 6rv6nytelens6g6t allapitja ffie g, rigy a szerzodls t6bbi rdsze ervdnyes 6s

kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik F61 a szerzodest nem kototte volna meg. A



.t

jelen szerzoddsben nem szabilyozott
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a

Magyarorszdg cinkorm6nyzatairol szolo 201 I .

elsosorban a hulladdkrol sz6lo 2012. evi
szol6 2015. evi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a

6vi CLXXXX. tdrvdny (Motv), valamint a

y (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6Polg6ri Torv6nykcinyvrol szol6 2013. 6vi V.
ilgazati j o gszab irly o k ir6ny ad6 ak.

Jelen szerzilddst a Felek annak elolvas6sa 6s

me ge gye zot, j 6v ihagy olag irj ik al6.

lmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgiitatil
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