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H uLLADEKcazoAr-xooAsl xozszolcAlrarAsr sznnz6nes

arnely l6trejcin egyrdszrol : Gar6 Kdzsdg dnkorminyzata
szekhely: 7812 Gar6,, Rdk6czi u. 72.
PIR szdm: 334231
ad6szirn: I 533423 5 -l -02
kepviseli: Vig lmre polgiirmester
mint dnkormAnyzat (a tovribbiakban: Onkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun{ntrili Komm un{lis Szolg{lrat6
Nonprofit KorlCtolt Feleldss6gii T{rsasig
szekhelye: 7632Pics, Sikl6si [r 52.
c6gjegyz6kszirna : 02-09-0645 56
ad6szima: I I 54 I 58'l -2-02
KUJ szirna: 100279306
KTJ szima: 100468989 /Pics-K6kdny Regionrilis
Hulladikkezelti KdzponV;
KSH szirna: I I 541 587-381 I -572-02
kdpviseli: Bir6 Piter iigyvezet6
mint Kdzszolg6ltat6, a tovribbiakban: Kiizszolgiltat6

mdsreszrril:

Kt.sz. hatdrozata

- toviibbiakban egyiittesen: Felek - kriz<itr az alulirott helyen ds napon az aliibbi
f'eltetelek melletr:

Szerzod6 Felek a telepiildsi hulladek gyiijtesdre, szAlliuis6ra is kezelesere vonatkoz6
kdzszolgrlltauis folyamatossdgdnak biaositdsa drdekeben a telepUl6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok es ktitelezettsdgek rendezes6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelel
vdgrehajtiis6ra az akibbi szerz<id6sr k6tik meg:

l. A szerzr6d6s c6lja
l.l. Magyarorsz6g helyi tinkormrinyzatairll szol6 2011. dvi GLXXXX. rtirvdny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi ktiztigyek, valamint a helyben bizosithat6 kdzfeladatok kdrdben
ellitando helyi dnkormrinyzati feladarok k6ze tartozik ktiliin<isen a ktimyezet-egdszsdgugy
(kdaisaasri,g, telepiil6si kdmyezer tisztas6g6nak bizositesa, rovar- 6s r6gcs6l6irtris).

A hulladdkr6l smlo 20t2. ivi cLXXXV. t6rv6ny (a tovribbiakban: Hr.) 33. g (l) bekezd6se
szerint a teleptildsi dnkormiiLnyzat a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolg6ltat6s ellitris6r a
ktizszolgdltat6val kdtdtt hulladekgazd6lkod6si kdzsmlg6ltatasi szerzddds ritjri,n biaositja.

1.2. Jelen szerzodds az dnkormdnyzat Kdpviselo+est0lete
alapjdn jiin litre.

l'3' A jelen szerzridis cdlja, hogy Gard Kdzseg kdzigazgatrisi reriilerdn az
ingatlantulajdonosokniil, birtokosoknril, haszn6l6knril (a tovAbbiakban egyun:
ingatlanhaszniil6) keletkezti telepUl6si szikird hulladdk kezeldsdre fennall6 kiizszol96ltauissal





kapcsolatban - a hatdlyos jogszabrilyoknak megfelekien - az Onkormdnyzat 6s a

Kiizszolgdltat6 kdztttti kapcsolatot, a Felek jogail ds kdtelezettsd geit szabiiyoT"a.

t

2,1. Az Onkorm{nyzat megbizza a Kdzszolgrlltat6t az al6bb meghat6rozott feladatok
elvdgzds6vel:

Gard Kiizseg kdzigazgatrlsi teriilet6n a telepUl6si hulladdk begyiijt6sdvel Cs elhelyez6s cdlj6b6l
tdn6n6 rendszeres elszilliteseval a szerzriddsben rdgziletl idtitanamban, valamint kez0lds6vel
ds 6rtalmatlanitiisAval - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazdrilkod6si Program eszktiz-ds
ldtesitminyiillomriLnyrinak iginybevdteldvel - kdzszol96ltatAsi szerzSdds keretdben:

- vegyes hullad6k gyiijtese, szAllit6sa ds kezeldse hetente I alkalommal;
- lomtalanitrls dvente 2 alkalommal;
- elkulonitett/szelektiv/hulladdkgyiijtCskirhetenle l alkalommal.

2,2. A Kdzszolglltrt6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzCset 2023. janudr l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerz<idds alapjdn a Kdzszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabdlyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfelekien kiziLr6lagosan jogosult Gard
Kdzseg kOzigazgatiisi teriiletdn a telepiildsi hulladdk gyfijtesdre Cs kezelds6re inimyul6
k6zszol g6ltat6sok ell6trlstua.

A k6zszolgilltatiis megnevez6se: telepiilesi hulladdk gyiijtdsdre es kezel6s6re ini,nyul6
kdzszolgeltat6i feladatok elldtdsa, amely kiterjed a nem termdszeres szemCly ingatlanhasm6l6
a hdaanesi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk rdszdt k6pez6 vegyes hulladekiira is, a Ht. 39.$ (3)
bekezdds6re tekintettel.

A kdzszolgriltatris teljesit6sdnek tertlleti kiterjedise: Card Kdzseg kozigazgatdsi tertilerdn.
A k6zszolgdltatris ktirdbe tartoz6 hulladik elhelyezese 6s kezel6se: a Kdk6nyi Regionrilis
Hulladdkkezel6 Kdzpontban vagy 6trak66llomdson, illetve mfu, kdmyezetvddelmi, mukddisi
enged6llyel rendelkezri hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorm6nyzat k6telezetts6gv{llal{sa
3.1. Az Onkorm inyzrt a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6t6srira a Kdzszolgdltat6nak
kizir6lagos jogot biztosit.

3.2, Az Onkorm6nyznt kdtelezettsdget v6llal:

- a kiizszolgriltatds hatCkony es folyamatos ell6trisiihoz a Kdzszolgrlltet6 szirn6ra
sziiks6ges informrici6k 6s adatok szolg6ltat6sii.ra,

- a ktizszolgdltatris k6r6be nem trtozo hulladdkgazd6lkodasi tevikenysegek
kdzszolg6ltatrissal tdrtdn6 dsszehangol6s.hak ekisegitis6re,

- a kbzsmlg6ltatAsnak a. telepiil6sen vegzett m6s kdzszolg6ltatdsokkal val6
<isszehangol6s6nak el6segit6sdre,

a K6zszolgrlltat6 kizir6lagos kdzszolgdrltatasi jogdnak biaosit6sdra

- a telepiiles kdzszolgriltatris igdnybev6teldre kdtelezeu ingatlanhaszn6l6i
vonatkozis6ban ndv- es cimjegyzdk 6tad6sdra, adategyezetdsre,

- kedvezrndny, mentesseg esetdn annak alapjdul szolgril6 adatok 6tad6sdra,
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- az onkormiinyzat iilrar rendeletben, vagy egyeb m6don biztositolt dijkedvezmdny
vagy nrentcssig miatt lblnteriilo ktiltsdgek megt6ritdsdre a Koordiniilo szen, szdpreira.
a teleptildsi igdnyek kiel69itdsire alkalmas hulladdk gyiijtdsire, szillitrisii,ra, kezelesere
szolgril6 helyek 6s reresitmenyek meghatdrozdsdra. Ennek keret6ben kijerrili a
Kiizszolgdltatrival egl,ezletve - azokat a gyiijtoponrokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgiiltat6 ritvegye kriaeriileren a hulladdkot azon ingatlanhasznrilokt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszorgdrtat6 6lral alkarmazon gdpjrirmiivel nem rud
behajtani.

- a hulladekszillit6 jiirmti sziimiira megt-elel<i utviszonyok biaositiisii,ra, (kiiltincis
tekintettel a 16li h6- es sikossiig-mentesit6sre. valaminr a kdzfr iirszelvdnyebe bel6g6
t'azigak I evrigdsiira ).

- a kdzszolgiiltatiisi szerzrides k<izz6tdteldr<il a helyben szokdsos m6don gondoskodik,
- gondoskodik a?- elktildnitetr hullad6kgyiijtdsi rendszer helyi f-ehdreleinek

megszervezdserol.

,1. A Kiizszolgdltat6 kiitelezetts6gei:
.1.1.

a) A kdzszolgiiltat6 gondoskodik:

- A hivtarlitsban keletkezci:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(udii16 es idoszakosan haszndlr ingarranok esetdben az elrdrdsi id<iszak 6 honap -
riprilist6r szepremberig ahor a Ht. 47.g (4) bekezddse arapj6n az ingatranhaszn6lok
rdszdre az dves hullad6kgazdrilkod6si ktizszolgrilratrisi dij 50%-6t kell rnegiillapitani.)

ii. Lomtalanit6s dvenre 2 alkalommal
iii. EIki.il<tnitetr /szelektiv/ huladdkgyiijt6s kdtherenre l arkarommal
tdndnci risszegyrijtdsdrtil, elszrillirrisiirol 6s kezeldsirol.

- A gaz.ddlkodo szervezetekndl keretkez6 hrizranrisi hu[addkhoz hasonlo vegyes
hullad6k risszegytjtdsenil, elsziillitiisAr6l ds kezelds6rol.

- Az riltala iizemeltetetl hulladdkgyiijto ponron, hulladdkgyrijro udvarban a hulladdk
iitveteldrol, dsszegyiijtdser<il, elszillitrisrir6l ds kezeliser6l.

b) Adminisztrariv feladatok:

- krinyvelds,sziimvitel,b6rsziimlejtds

- adnrinisariicirl, nyilviintartiis, adatb6zis_kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolgiiltatiis

c.; az onkormrinyzattal egytittmiikcidve az 0gyfelek sziunara kdnnyen hozziifirheto
iigyt'dlszolgalat 6s trijdkoztatrisi rendszer miikridtetdse (Kcizponti iigyfelszolg6lat cime:7632
P6cs' Sikl6si rir 58.), valamint a kiizszolgaltatiissal kapcsoratos lakossiigi trij6koztatris.

1.2. A K'6zszolg6ltatri kritelezettsdget viillal tovribb6:
a) a kcizszolgiiltatris folyamatos es teljes kOrii elkitrisrira.
b) a kdzszolgiiltatris meghatiirozorl rendszer, m6dszer ds gyakorisdg szerinti teljesitesdre,
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c)

d)

c)

c)

h)

i)

a k6myezetvedelmi hatosrig riltal meghatiirozott min6sit6si osd6ly szerinti
kdvetelminyek biaositiisdra es a mincisitdsi engeddly hulladdkgazdrilkodrisi
kdzszolgdltatrisi szerzrides hauilyossrig6nak ideje alatli folyamatos megldtdre,
a ktizszolgiiltat6s teljesitdsdhez sziiksdges mennyisdgii is minrisigii jrirmii, gip, eszk6z,
berendezds biaositrisrira, a szilks6ges ldtszrirnri ds k6pzensdgti szakember alkal slezAs{1a,
a kdzszolgiilratiiLs folyamatos, biaons6gos ds kivithet<i teljesitdsehez sziiksdges
fejlesadsek ds karbantartrisok elv6gz6sere,
a kdzszolgriltatds kdribe tartoz6 hullad6k kezelesire meghatiirozott helyek 6s

letesitmdnyek ig6nybevetelere,
nyilvrintandsi rendszer mtikddtetisdre 6s a ktizszolgdltat6s teljesitdsdvel 6sszeftigg6
adatszolgiiltatiis rendszeres teljesitds6re,

a nyilvfurtart6si, adatkezel6si ds adatszolg6ltatiisi rendszer ldtrehozis6hoz es folyamatos
mtikOdtetes6hez sziiks6ges felt6telek biaositiisrira,
az iigyfelek szimim ktinnyen hozzAf6rheab iigyt6lszolg6lat 6s t6jekoaauisi rendszer
miikddtetdsere,

a fogyaszt6i kifog6sok 6s dszrev6telek elint6zCsi rendjdnek meg6llapitris6ra,
a tevekenysdg elliitrisrihoz sziiksdges biaositAssal rendelkezik, amely megfele16 fedezetet
ny jt a felel6ssdgi kiirben bekdvetkezett Onkormrtryzatnak okozott esetleges krirok
enyhites6re,

biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijtdsdhez az ingatlanhasznril6 legal6bb 2 killdnbdz6
iirmdrtdkii gyiijt<ied6ny kdziil vriLlaszthasson,

m) ttibblethullad6k elhelyezdset szolg6l6, a Kdzszolgriltar6 eld biaositon zsiik
forgalmaziisilra,

n) a Mecsek-Dniva Hulladekgazddlkoddsi Program eszkdz- 6s ldtesitmeny rlllominyri,nak
haszn6latiira.

A Kdzszolgriltat6 hulladdkgazd6lkoddsi engeddlydnek sziirna: PE/KT FOlOO202-1n022.,
PE/KTFO/00202-8a021.
A Kdzszolg6ltato megfelel<is6gi vdlemdnydnek szrirna: KP/2693 7 -2D020.
A Kdzszolgriltat6 min6sitisi engedily6nek szAma: PE/KTFO/00E89-1512022.,
PE/I(TFO/0370 4-5 t2022.
Min6sit6si osztdly: C/I.

5. Mentesiil a Kdzszolgdltat6 a 4./ pontban meghatrirozott k6telezettsCg6t6l vis maior esetdn,
tovribbri, ha az Onkormdnyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelitesehe z olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentessig, illetve egydb okbol jriLrhatatlan a k6zit1, amely a
Ktizszolgriltrt6 gipjdrmiiveinek balesetmenres kdzlekeddsdt biaositja. Ez esetben a
Kdzszolg{ltat6 az akadily elhrirulAsrit kdvet6 legkdzelebbi szillltdsi napon kdteles
szolgrlltatni, mely alkalommal kdteles az el6zo elmaradt szillitrisi napokon felhalmozodott
mennyisdg[i teleptilisi hulladek elszlllitrisira is.

5. A Kdzszolgrlltat6 jogosult megtagadni a hulladik elszillitdseit:

- az dnkormiinyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r<i t6rol6eddny kihelyez6se esetdn,

- ha a tArol6eddnyben a telepi.ilisi (kommun6lis) hulladdk k6r6be nem tarloz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, kri-, epitesi tdrmeldk,dllati tetem, mar6, mdrgez6
anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy

j)
k)

l)

{_





robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srllyri ti,tgy, amely veszelyeaeti a
hulladdkszdllitrissal foglalkoz6 alkalmazort egdszsegdr, vagy megrongrilharja a
gyfijt<iberendezest, illetve d,rralmatlanitiisa sor6n veszelyeaeti a k6myezetet.)
a hulladdk nem a szabviinyos, zirt r6rol6eddnyben, illetve nem a K6zszolg6ltarot6l
v6sri,rolt jelzett zs6kban keriil kihelyezdsre,
a hulladek oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a
kisz6r6dris veszdlye fennrill (nem lezin, illetve sCri.llt eddny)
ha a trlLrol6edeny k6riil szabrilytalanul, annak mozgatdst ds iiritdsl akad6lyoz6 m6don
t6bblethulladdk kertilr kihelyezisre
amennyiben a trirol6eddnyek jelzese bevezetdsre keriil - a tdrol6edenyek matricrij6nak
hirinya, illetve sdriildse eseten.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)r igdnybe venni. A Kiizszolgfltatri az
alviillalkoz6 iginybevetelet k0teles az Onkorm{nyzat szimiira bejelenleni.

7'2' A Felek rtigzitik, hogy az alvrillalkoz6 tevikenysdgddrt a Kdzszolgdltat6 rigy felel,
rnintha maga jrirr volna el.

8. A Kiizszolg{ltat{s teljesitisdvel dsszefiiggri adatszolgilltatiis biaositiisa drdek6ben a
Kiizszolg{ltatri az L/ pontban meghatarozott szolgiiltatrisi teriilelre vonatkoz6an elktilt nilett
nyilva'ntartasi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazz, a szolgdltat6si teriiletrol elszrilliton
6s iirtalmatlaniton telepiflisi hulladek mennyisdg6t.

9' A ktizszolgriltalAs igenybevdtelere kdtelezettek a kdzszolgdltar6s reljesirdsevel kapcsolatos
min<is6gi 6szrevdteleiket, kifogrisaikat irdsban a Kdzszolg{ltat6 szekhely6re (7632 p6cs,
Sikl6si rit 52.) vagy a 7602 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimemi, 6s a Kiizszolg6ltat6 kdteles
ir6sban l5 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanul intdzkeddsre kdteles a K6zszolg{ltat6
k<imyezetszennyezds esetdben, ha az a kdzszolgdltatrisi tevikenysdg6vet otozati
dsszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az onkormir,nyzat helyi
hulladekkezel6si k6zszolgiiltat6.s rendjdr<il sz6l6 rendeletenek rendelkez6sit kifogrisolja, a
Ktizszolgiltat6 30 napon beltil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesitese melletr-
az 6nkorm{nyzathoz megktildeni.

10, Ktizszolgdltatrls dija
l0.l A hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgrilratrisi dijar a Magyar Energetikai 6s K6zm0-
szabiilyoziisi Hivatal javaslatdnak figyelembevdtel6vel az illetdkes miniszter rendeletben
dllapitja meg 6s a Koordinril6 szerv szedi be.

A Ht.32lA. g (4e) e) ponda alapjdn a Koordiniil6 szerv beszedi a kijzszalgaltatfusi dijat ds
kilizeti a kdzszolg6ltat6knak a hulladekgazdrilkodrisi ktizszolgiilrat6si es szotgaura* di.;
megrillapitdsridrt felel6s minisaer rendeletdben foglaltaknak megfelel6en meghatrirozott
szolgdltatiisi dijat.
Az iilam e feladatainak ell6tisii,ra koordin6l6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordinril6 szerv)
hoz Idtre.





A helyi ktizszol96ltat6, a teleptil6si <inkormAnyzat, valamint a hulladekgazd6lkodasi
letesitmeny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkrirenek gyakorlAsdhoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett krizszolg6ltatisi dij felosztds6nak elvet. A
minisZer a Koordin6l6 szerv javaslatrinak figyelembevetelevel rendeletben 6llapitja meg a
Koordiniil6 szerv 6ltal a kdzszolgrlltat6nak fizetend6 szolg6ltatrisi dijat.

10.2 A ktizszolg6ltat6 6ltal alkalmazott krlzszolgiiltat6si dij megrlllapitiisa a Ht. 46-48.9 es

91.$, valaminta6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfelel6en tdrt6nt.

I

Edenym6ret Egyszeri nett6 tiritdsi dij
(Ft)

60 literr 93,-
80 liter 124,-
I l0-120 liter l7l.-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedltl Cs dletyitelszertien haszndl6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszndlo reszdre, a telepilldsi 0nkormiinyzat 6ltal kiadon igazolAs alapj6n.

Edenymeret Egyszeri nett6 tiritesi dij
(F'r)

I l0 liter 190.-
120 liter 207.-
240 liter 415,-

'l'6bblethulladek gyrijtesere szolg itlo zsi* ira: 361,- Ft+Afaldb.

Szerzodti F-elek az Altalinos fbrgalmi ado megfizetese tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
tdrveny rendelkezeseinek megfblelclen jrlrnak el.

I l. Allami hullad6kgazdilkoddsi kdzfeladat-elldtris
I l.l Az rillami hulladekgazd6lkodrlsi kdzfeladat ellat6siira letrehozott szeryezer
kijel6leserol, f'eladatk0rerril. az adatkezeles m6djiir6l, valamint az adatszolgiiltat6si
kdtelezensegek reszletes szab6lyair6l sz6lo 6912016. (lll. 31.) Korm. rendeler
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjiin a Kormdny a Ht. 321A. $ (l) bekezddsben
meghat6rozott fbladatokra Koordin6lo szervkent az- NHKV Nemzeti Hulladekgazdalkodrlsi
Koordin6l<i es Vagyonkezelo Zfurtkdrtien Mtikddo Reszvdnyt6rsasiigot jel6lte ki.

Edenymeret Egyszeri nett6 iiritesi dij

I l0 liter

6^_

l7l.-
120 liter 186,-
240 liter 372,-
1 100 liter 1707,-
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ll.2 A Koordinrll6 szerv a kdzszolgAltatrisi ddakra vonatkoz6 szirnliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezddse szerinti adalszolgriltatds alapjan rillitja ki. A ktizszolgriltato hirfuryos vagy
kdsedelmes adatszolgiiltatiisa esetdn a Koordin6l6 szery a nem megtblelo adatszolgilltatiissal
drintett ingatlanhaszriil6 tekintet6ben a KoordinAl6 szerv riltal legutobb kiszi,rnkizon
ktizszolgiiltatiisi dijrol rlllit ki szimkit. Az ezzcl dsszefiiggesben keletkezri dijkorrekcio esetin
minden helytrill6si kdtelezetls6g a Ktizszolgriltat6t terheli. Az igy keletkezo ktizszolgriltatrisi
dijki.ilcinbdzet pozitiv mdrleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolgd,ltat6nak fizetend<i esedekes
szolgriltat6si dijba beszirnitja. A kdzszolgAltat6 hiri,nyos vagy helytelen adatszolgriltat6srib6l
ered<i, a Koordinril6 szerv riltal nem megfelel6 adattanalommal ki6llitott szi,rnliikkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmenydrt a Kiizszolg6ltat6t terheli a felel<iss6g.

11.3 A Koordindl6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrisbol
kiindulva megrillapitja azon ingarlanok k6r6r, amelyre nincs kdzszolgilltatesi dijfizetds
meghatarozva az adatszolgriltatrisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszefiiggdsben teljesitds tti(dnt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kdmi az illetdkes hatos6gt6l a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolgrtltatrisbol hi6nyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adaraik megrillapitdsa drdekdben.
A fentiek alapjiin rdgzitetl ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkUldi a
k6zszolg6ltat6nak, ds felhivja a k<izszolgriltat6t, hogy a megkulddn ingatlanokon vigzett
szolgriltat6sri,nak megfelekien korrig6lja a 20. $ (l) bekezdcs szerinti adatszolgdhatrisr
legkds<ibb az 6rtesites kdzhezvdteldt kcivet6 8 napon beliil.
A konekci6t kdvettien - a k<izszolgdltat6 eltdr6 adatszolgiiltatrisa hi6nyAban - a Koordin6l6
szerv a ktizszol g6ltat6si dijat az ingat lantu laj donosnak sz6ml6zza ki.

ll.4 A Koordin6lo szerv a kiszirnliizott es az ingatlanhaszn6lo 6ltal hat6rid6n beliil ki nem
fizetett kdzszolgriltatdsi dij behajr6sa erdekeben inrizkedik.

ll.5 A Kdzszolgiiltat6 r6szire a kdzszolgiiltatrisi szerz6ddsben rdgzitett feladatok ell6tds6ert
a Koordiniil6 szerv a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatdsi dij megrillapitrirsridrt felefuis
miniszter 6ltal meghatri,rozott szol griltatiisi dijat fi zer.

t 1.6 A kiizszolgrilrat6 az Onkormri,nyzat, minr ell6t6sdrt felelos riltal kiadotr
teljes[ldsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgdltat6 teljesitdsevel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazolilsnak a kdzszolgilltat6 iiltal a Koordiniil6 szerv reszdre a
rendszeres adatszolgdltatiis keretiben tdrtdno megkiild6se a szolgiiltauisi dij fizetdsdnek
feltitele.
Az Onkormrl,nyzat kdteles a teljesitdsigazokist a Kdzszolgiiltat6 rdszere a teljesitdssel drintetr
id<iszakot ktivet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a teljesitisigazoliis
kiad6srival alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, rigy a kdzszolgeiltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezti k6rdt az Onkormrlnyzat fe16 ervdnyesiteni.

ll.7 A szolgdltatiiLsi dijban a hullad6kgazdrilkoddsi ktizszolg6ltauis teljes kozvetlen kdlrsdge
megtdritesre keri.il, igy a haszonanyag irtekesitds6r<il a Koordin6l6 szerv gondoskodik [gy,
hogy a kiizszolgilltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv Altal kijel6lt
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szervezelnek atadni. A haszonanvag-irlikesitdsbol ered<i bevdtel a Koordiniilo szervet illeli
meg.

I1.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjrin az Onkormdnl,zar a kdzszolgdltatiisi
szerzodest annak megkcitesdt vagy modosirasiit kdvetoen haladdktalanul, de legkdsobb g

napon beliil elektronikus fton megkiildi a Koordiniil6 szerv rdszere.

12. A kiizszolg{ltatisi szerz6d6s hatilyu
I-elek jelen szerzoddst 2023. janurir 01. napjrival kezdod6 hatrillyal, hatiirozotr idore, 2023.
jrinius 30. napjriig kritik.

Felek a szerzoddst kozos megegyezessel, csak iriisban modosithatjdk.

13. A kiizszolgiltatrisi szerztid6s megsziin6se
A krizszol giiltatdsi szerzodds rnegsziinik
(,,i a benne meghat6rozott idritartam ldanaval.
b/ a Kcizszolgiiltat6 jogutr5d ndlkiili megsziin6s6vel,
r'l eliilliissal, ha a teljesites meg nem kezd<id6tt meg,
r/) t-elmondrissal

ei a I'elek krizds megegyezdsevel.

l -3.1 Az Onkormiiny zat a kozszolg6ltatiisi szerz,od6st a polgriri r6rvenykcinyvben
nreghatdruzott f'elmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja l'el, ha a Kiizszolgiiltat6
- a hulladdkgazdrilkoddsi kdzszolgriltatas ellatrisa sorifur a kdmyezet vddelm6re

vonatkozo jogszabiilyok vagy a rd vonatkoz6 hat6srigi ddntds eloiriisait srilyosan
megsertetre, ds ennek tdnydt a birosiig vagy a hat6silg jogerosen megiillapitona,

- a szerzod6sben megiillapirott kdlelezensdgdr neki fblr6hat6 modon sirlyosan
megsertetle.

- a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgaltatiisi szerz<idest az Onkonniinyzat f'elmondja, ha a
Kcizszolgiiltat6 nem rendelkezik min6sitdsi engeddllyel vagy megl'elekisdgi
vdleminnyel.

13.2 A Krizszolgiiltat6 a Polgriri 'l'rirvdnykrinyvben megharirozottakon tflmenoen a
kcizszolgriltarrisi sz-erzodisr akkor mondhatja fel, ha

az Onkomriitryzat a ktizszolgiiltatdsi szerzriildsben meghatarozott kdtelezetts6gdt - a
Ktizszolgiiltatti t'elsz6lit6sa ellendre - srilyosan megserti, es ezzel a Kcizszolgiiltat6nak
krirt okoz, vagy akadrllyo;za a hulladekgazdrilkodrisi krizszolgeiltatris leljesirdset; vagy

- a kiizszolgaltatrisi szerzcid6s megk<itdset kdvet6en harrilyba ldpetl jogszabrily a
kcizszolgriltatiisi szerz<idds tartalmi elemeit fgy viiltoztatja meg, hogy az a
Ktizszolgiiltatfrnak a hulladdkgazdrilkodrisi krizszolgrlltat6s szerzridesszerti teljesitese
kiirdbe tartozo l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mdrtdkben s6rri.

l3'3 l-la a hulladekgazdrilkodiisi szerzcld6st a kozszolgrilrat6 fetmondja, a telepiildsi
cinkornriinyzat haladdktalanul gondoskodik az ij kdz.szolgitlrat6 kiviilasaasii,r6l.
A f'entiek teljest.ildse esetdn a kdzszolg6ltat6si szerzodds t'elmondeisi ideje 6 h6nap.
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A l'elmonddsi idti alatt a Kcizszolgiiltatri a hulladekgazdiilkodiisi kiizszolgiihatiist viiltozarlanul
e llatj a.

13.{ Ha a teljesitis az Onkorrnilnyzatnak l'elrohat6 okbol meghiisul, illerve, ha a szerzridds
neki l-elr6hat6an sziinik meg, az Onkormdnyzar az dves kiizszolgrlttar6si dij 50%-anak
ntegl'elelo meghirisuliisi kdtber f izet6sdre kdteles.

11. Eljdrds a szerz6d6s megsziin6se esel6n
A ktizszolgiiltat6si szerz<ides megsz[indse vagy megsztintetdse esetdn a Krizszolgiiltat6 az tij
kcizszolgiiltat6 kivrilasa6viig, de legt'eljebb 6 h6napig a krizszolgiiltatdsr viilrozatlanul elliirja.
A hullad6kgazdrllkodrisi krizszolgriltatiisi szerzod6s megsziindse esetdn a k<izszolgiikatds
elliitlis:ival kapcsolalos, folyanratban levo 0gyek iratait ds nyilvifurtartiisair a Krizszolgiiltaro a
telepiilisi iinrorm6nyzatnak a k<izszolgiiltatiisi szerzodes megsziinese napjrin riradja.

15. Jogvitrik ini6z6se
F'elek megeillapodnak. hogy az esetleges joSvitrikat els6sorban az egymds k<iz6tti tiirgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrit a Felek tiirgyakis [tjriLn 60 napon beltll nem tudj6k rendezni, a bir6srigi
elj6nis lelblytat6siira a P6csi Jdriisbir6sdg, illetve ertekhatiirt6l li.iggoen a Pecsi Ttirvenyszek
illetdkesseg6t kotik ki.

16. frtesit6sek
A jelen szerz<idessel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k6veteldst inisba kell
tbglalni.
A szerzodds teljesitesivel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az 6nkorminyzat r6szirol:
n6v: Vig Imre polgiirmester
telefbn: 06-72/23 l -01 2

e-mail : penzugy(rlgare.hu

a Kiizszolg6ltatri rdszerril :

n6v: Bir6 Pdter tigyvezetri
telefon: 721 805-420
e-mai I : del k omriJldel konr. hu

A kapcsolattan6k adatait (nevdt, cirnet, e-mail cimdt, telefbnsziirniit stb.) a Felek kizrir6lag a
szerzrides teljes(tds6vel risszefiigg5 kapcsolattart6s celjrib6l, illetve az ahhoz kapcsolod6
egyebjogos erdekek 6rvinyesitdse drdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a
kapcsol6dr5.iogs zabdlyok 6s adatv6delmi szab6lyzataik rendelkez6sei szerint jrimak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazddlkoddsiprogram
A Ktizszolgaltat6 kciteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrilkodrisi projekt
keretdben megvalosu16 letesitmdnyeket ds eszkcizdket a k<izszolgriltatiis teljesit6se kapcsiln.
Felek kdtelezettsdget vallalnak, hogy alaivetik magukal a Til,rsukisi randcs hatdrozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Anrennf iben jelen szerztides brinnelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik resze
erv6nytelen vagy kikenyszerithetetlen. vagy valamelyik szerv. vagy hat6sig vagy biros6g
annak ervenytelensdgdt allapida meg, rigy a szerzridds t6bbi resze drv6nyes es
kikdnyszeritheto. kivdve. ha anelktil barmelyik F'dl a szerzcidest nem kdtdtte volna meg. A
jelen szerz<idesben nem szabiilyozotl kerddsekben elsrisorban a hulladdkr6l szolo 2012.6vi
CLXXXV. tdrvin). (Hr.). a krizbeszerzesekrol szrjl6 2015. dvi CXLIII. trirveny (Kbr.). a
Magyarorszdg iinrormdnyzatair6l szol6 201 l. dvi cl-xxxlx. r6rveny (M6rv), valaminr a
Polgriri T6rvdnyk6nyvr<il sz6lo 2013. dvi V. titrv6ny (Ptk.) rendelkezdsei. illerve a vonarkoz6
|gazati jogszabirlyok iriinyadirak.

Jelen szerzodest a Felek annak elolvasdsa ds ertelmezdse utih. mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6vrihagyolag irjrik ala.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgdltatri
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