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HULLADEKGAZDAI,TOOAST XOZSZOLGALTATAS I SZEF(Z6OrcS

amely l6trejdtt egyr6szrol : Hegyhf tm ar6c Kiizs6g Onkorm inyzata
sz6khely: 7348 Hegyhdtmar6c, Hunyadi u. 71.

PIR sz6m: 556134
ad6sz6m: 1 5 556136-l -02

k6pviseli: Halmos Csaba polg6rmester

mi nt onkorm tny zat (a tov6bbi akban : O n ko rm rinyzat)

D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gii T:[rsasfg
sz6khelye: 7 632 P ecs, Sikl6si itt 52.

c6gj egyz6k szdma: 02-09 -0645 5 6

adoszdma: | | 5 4 | 587 -2-02

KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-Kdkdny Region6lis

Hulladekke zelo Kozpontl ;

KSH sz6ma: I 1541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tovdbbiakban: Kiizszolgiltat6

m6sr6szrol:

- tov6bbiakban egyi.ittesen: Felek - krizdtt az alulirott helyen 6s napon az alirbbi

feltdtelek mellett:

Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gyiijt6s6re, sz6llit6s6ra 6s kezel6s6re vonatkoz6

kdzszolg6ltat6s folyamatossiig6nak bizosit6sa 6rdek6ben a teleptildsi hullad6khoz kapcsol6d6

jogok 6s kdtelezetts6gek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet

vdgrehajt6sira az al6bbi szerzod6st kcltik meg:

l. A.szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi k<lztigyek, valamint a helyben biAosithat6 k<izfeladatok ktireben

ell6tand6 helyi <inkormhnyzati feladatok koze tartozik kiildnosen a kdrnyezet-eg6szsdgiigy

(koztisztas6g, telepi.il6si kdrnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s rSgcs6loirtes).

A hullad6kr6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV. t<irvdny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a teleptil6si onkorminyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltatSs elklt6s5t a

k6zszolg6ltat6val kotott hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltatisi szerz6d6s ritj6n biztositja.

t//uts 1ru,)
1.2. Jelen szerzod6s az Onkormhnyzat Kdpviselo-testtilete t............] Kt.sz. hatirozata

alapj6njott l6tre.

1.3. A jelen szerzSd6s c6lja, hogy Hegyh6tmar6c Kdzs6g kozigazgatdsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:

ingatlanhaszn6l6) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgilltatSssal
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kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat 6s a
Kiizszolgdltatri kciz<itti kapcsolatot, a Felek jogait ds kdtelezettsegeit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgfltat6t az alibb meghatdrozott feladatok
elvdgzds6vel:

Hegyh6tmar6c Kcizs6g kozigazgatdsi teriilet6n a telepiilesi hullad6k begyrijtds6vel 6s
elhelyez6s cdljrib6l tcirt6no rendszeres elszdllitrlsiival a szerzod6sben rogzftett idotartamban,
valamint kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitdsi:al a Ddl-Balaton es Si6v<ilgye
Hulladdkgazdrilkodrisi Projekt eszkciz-6s l6tesitm6nyilllom6nyiinak ig6nybev6tel6vel
kd zszolgilltatisi szer z6 d 6 s kere t6b en :

vegyes hullad6k gytijt6se, sziilitisa6s kezel6se hetente 1 alkalommal;
lomtalanitds 6vente 1 alkalommal;
elktildnitett /szelektiv/ hullad6kgytijtes havonta 1 alkalommal.

2.2. A Kiizszolgr{ltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvegzeset 2023.6prilis 1-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapjrin a Kiizszolgiitatl, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s M tinkormiinyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
Hegyhdtmar6c Kozsdg kiizigazgatdsi teri.iletdn a telepiildsi hullad6k gyujtds6re ds kezelesdre
iranyul6 kozszolgiitatriso k elli/thstr a.

A k<izszolg6ltat6s megnevezese: teleptildsi hullad6k gytijt6sdre ds kezel6s6re ir6nyul6
kozszolgdltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatla,haszn6l6
ahdnatdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszltkepezl vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezdds6re tekintettel.

A kdzszolg6ltat6s teljesft6sdnek teriileti kiterjeddse: Hegyh6tmar6c Kcizs eg k1zigazgat6si
tertilet6n.

A ktizszolgdltatds krir6be tartozS hullad6k elhelyezdse ds kezeldse: a Krik6nyi Region6lis
Hullad6kkezel6 Klryontban vagy 6trak66llomrlson, illetve miis, kornyezetvddelmi, mtikciddsi
engeddllyel rendelkezo hulladdkkezel6 l6tesitmdnyben.

3. Azonkormdnyzat kiitelezetts6gvdllaldsa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt kozszolgriltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolg{ltat6nak
kizrir6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkorm inyzat k<itelezetts6get v6llal :

a kozszolgtiltat6s hatdkony ds folyamatos ell6trls6hoz a Kcizszolg6ltat6 szitmfua
sztiksd ge s inform6ci 6k 6 s adatok szolgiltatisir a,
a kozszolgdltat6s ktir6be nem tartoz6 hulladdkgazd6lkod6si tevdkenysdgek
kozszolgdltatdssal tcirtdno risszehangoLis6nak elosegites6re,
a kozszolg6ltatdsnak a telepi.ildsen vdgzett m6s kozszolgiitat6sokkal val6
6sszehangol6s6nak e16segit6s6re,

a Kcizszolg iitat6 kiziir6lagos krizszolg6ltat6si jogrlnak biaositdsiira
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a teleptilds kdzszolg6ltat5s ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhasznii6i
vonatkoz6silban n6v- 6s c imj e gy zek ittadisdra, adate gyezet6 sre,

kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjriul szolg6l6 adatok fitadisira,
az Onkormdnyzat 6ltal rendeletben, vagy egydb m6don biztositott dijkedvezm6ny
vagy mentess6g miatt felmeriilo k<ilts6gek megt6rit6sdre a Koordiniil6 szerv szdmdra,
a teleptildsi ig6nyek kieldgitds6re alkalmas hulladdk gytijt6sdre, sz{ilitirsitra, kezel6sdre
szolg6l6 helyek 6s ldtesitmdnyek meghatilrozdsira. Ennek keretdben kijel<ili - a

Kdzszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyujtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kcizszolg6ltat6 iitvegye kcizteri.ileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kcizszolgiitat6 6ltal alkalmazott gepjirmiivel nem tud behajtani,
a hulladdksz6llit6 jdrmti szitmdra megfelelo irtviszonyok biztosit6siira, (ktildncis
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint akdzut rirszelvdny6be bel6g6
fadgak lev6giisara),
a kozszolgdltatiis i szer zo dds kozzetetelero I a hely ben szok6so s m6 don gondo sko dik,
gondoskodik az elkiiltinitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervez6s6rol.

4, A Kdzszo lgiltatri kiitelezetts6gei :

4.1.

a) A kozszolgriltat6 gondoskodik:
A hintartilsban kel etkezo :

i. Vegyes hulladek heti egyszer
(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellhtdsi id6szak 6 h6nap -
rlprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjrin az ingatlanhaszn6l6k
rdsz|re az 6ves hullad6kgazddlkodrlsikozszolg6ltatSsi dij so%-dl-kellmeg6llapitani.)

ii. Lomtalanit6s 6vente I alkalommal
iii. Elkril<rnitett /szelektiv/ hulladdkgytijt6s havonta 1 alkalommal
trirt6n6 ci s sze gy tij t6 s6ro I, elszdllithsar6 I 6 s ke zel d s 6 16 l.
A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hlilartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hul I ad6k ri s sze gytij td s6ro l, elszallititsin 6 I 6 s kezel6 s6rol.
Az iltala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgyrijto udvarban a hullad6k
6tv6tel6rol, risszegytij t6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

b) Adminis ilr ativ feladatok:
kcinyvel6s, szimvitel, bdrsz6mfej t6s

adminisztr6ci6, nyilv6ntart6s, adatb6zis-keze16s
jogi rigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormrinyzattal egyiittmtikodve az tigyfelek szirmira krinnyen hozzdferhet6
iigyfdlszolgrilat 6s tdjekonatttsi rendszer mrikddtet6se (Kdzponti iigyfdlszolg6lat cime: 7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valarnint akdzszolgitltat6ssal kapcsolatos lakossilgi tilekoztatis.

4.2. A Kiizszolg{ltat6 kdtele zettsdget v6ll al tov6bb6 :

a) akozszolgitltatds folyamatos 6s teljes krirti ell6tris6ra,
b) akozszolgitltatris meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
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c) a k<irnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti
k<ivetelm6nyek biaosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltatisi szerz6d6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiksdges mennyis6gti ds minos6gti j6rmii, gdp, eszkoz,
berendezds biztosit6sdra, a szi.iksdges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsAra,

e) a kdzszolgriltatrls folyamatos, biztons6gos 6s b6vitheto teljesitdsdhez szi.iksdges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gzds6re,

f) a kdzszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatiirozott helyek ds

l6tesftmdnyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtik<idtet6s6re 6s a kdzszolgfltat6s teljesit6sdvel osszefirggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilvdntartiisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer ldtrehoz6sihoz 6s folyamatos
mtik<idtet6 s 6hez sziiks6 g e s feltdtelek bizto sit 6sdr a,

i) az ugyfelek szitmdra konnyen hozzdferheto tigyf6lszolgitlat 6s t6jdkoztat6si rendszer
mrik<idtetds6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendjdnek megdllapit6s6ra,
k) a tev6kenys6g ellit6s6hoz sztiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyirjt a felel6ss6gi krirben bekdvetkezett 0nkormhnyzatnak okozott esetleges krirok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtesdhez az ingatlanhaszniio legal6bb 2 ktilcinbrizo
tirm6rt6kti gytij toed6ny kci ztil viil aszthas s on,

m) t<ibblethulladdk elhelyez6sdt szolgiio, a Krizszolg6ltat6 iital biztosftott zs6k

forgalmaz6s6ra,

n) a D6l-Balaton 6s Si6vdlgye Hullad6kgazd6lkoddsi Projekt eszkoz- ds l6tesitm6ny

6l I omany 6n ak hasznillatdr a.

A Krizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6lydnek sz6ma: PE/KTFO100202-112022,
PE/KTFO I 00202-8 t2021.
A Kozszo I g iitat6 me gfe I el o s6 gi v6lemdnydnek szdma: KP I 269 37 -2 I 2020.
A Kdzszolg6ltat6 minosit6si engedely6nek szirma'. PE/KTFO/00889-15/2022.,
PE/KTFO I 037 0 4-5 t2022.
Min6sit6si osztdly: Cfl.

5. Mentestil a Kiizszolgdltat6 a 4.1 pontban meghat6rozott kotelezettsdg6tol vis maior esetdn.

tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelftdsehez olyan
utviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jiirhatatlan akozitl" amely a
Kiizszolgdltat6 g6pj6rmiiveinek balesetmentes kdzlekedesdt biaositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akadrily elhiirul6s6t k<iveto legkdzelebbi sz6llit6si napon koteles

szolg6ltatni, mely alkalommal kriteles az elozo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gri teleptildsi hullad6k elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:
az <inkorm6nyzat rendelet6ben el6irttol eltdrS trirol6eddny kihelyezdse esetdn,

ha a tSrol6ed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hulladdk krir6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si trirmeldk, 6llati tetem, mar6, mergezo

anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy
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robban6 atyag, nagyobb terjedelmti, srilyir tilrgy, amely veszdlyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gytijt6berendez6st, illetve 6rtalmatlanittisa sor6n veszdlyedeti a kcirnyezetet.)
a hulladdk nem a szabvdnyos, zitrt titrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgiltat6t6l
v6s6ro lt j e I zett zsdkb an kertil kihely ezd sre,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6d6s veszelye fennrill (nemlezfurt illetve s6rtilt ed6ny)
ha a tilrol6eddny kdriil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akadiiyozo m6don
tobblethullad6k kertilt kihelyezdsre
amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek matricdjinak
hrinya, illetve s6rtl6se eseten.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.L. Kiizszolgfltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgfltat6 az
alvrillalkoz6 igdnybevdteldt koteles az Onkorm ilnyzat szitmirabejelenteni.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenyseg66rt a Kiizszolgiltatit rigy felel,
mintha maga jdrt volna el.

8. A Ktizszolgdltatris teljesitds6vel cisszefi.iggo adatszolg6ltat6s biaosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolg{ltat6 az l./ pontban meghatiirozott szolgiiltatdsi tertiletre vonatkoz6an elktil<jnitett
nyilvdntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgSltatrisi tertiletr6l elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott telepiildsi hullad6k mennyis6g6t.

9. Akozszolg6ltatds ig6nybeveteldre kcitelezettek akozszolg6ltatds teljesitdsevel kapcsolatos
minosegi 6szrev6teleiket, kifogdsaikat ir6sban a Kiizszolgiltat6 sz6khelydre (7632 pecs,
Sikl6si nt 52.) vagy a 7602 Pecs. Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgiitat6
koteles ir6sban 15 napon beltil megviilaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre k6teles a
Kiizszolgr{ltat6 kdrnyezetszennyezds eset6ben, ha az a kdzszolg6ltatrisi tev6kenysdg6vel
okozati risszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkormrinyzat helyi
hulladekkezeldsi kozszolgiitatrls rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a
Kdzszolgiltatt6 30 napon beltil kciteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az On korm 6ny zathoz megktildeni.

10. Kiizszolgriltatfs dija
10.1 A hullad6kgazd6lkodtisi k<izszolg6ltatilsi dijat a Magyar Energetikai 6s K<izmti-
szabiiyozitsi Hivatal javaslatiinak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
illlapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (ae) e) pontja alapjan a Koordin6l6 szerv beszedi a kdzszolg6ltat6si dijat 6s
kifizeti a kcizszolg6ltat6knak a hulladdkgazdiikodirsi k6zszolg6ltat6si 6s szolg6ltat6si dij
megdllapit6s66rt felelos miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfeleloen meghatarozott
szolg6ltat6si dijat.
Az iilam e feladatainak ell6t6sara koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz letre.

6,-_ 
/"1^

5



A helyi kozszolgdltato, a telepiildsi cinkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazddlkod6si
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin5l6 szerv
feladatkor6nek gyakorlfusihoz sz0ks6ges.

A miniszter rendeletben illapitja meg a beszedett kdzszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6teldvel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv Sltal a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 szolgiitatilsi dijat.

f0.2 A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kozszolgiltat6si dij meg6llapitdsa a Ht. 46-48.$ ds

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tcirtent.

I ndo iirit6si di
Ed6nym6ret Esyszeri nett6 tiritdsi dii G0

60 ter* 151,-

80 ter 20r,,-

110-120 liter 276,-
*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszenien haszndl6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telepiildsi Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolds alapj6n.

I zdiik
Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dii G0

110 ter 306,-

t20 ter 334,-

240 ter 668,-

A Ht. 91.8 (6 i szervek ds s

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dii G0
110 liter 276,-

120 liter 302,-

240liter 603,-

T<ibblethullad6k gytijt6s6re szolg6l6 zsik 6ra: 3 6 1,- Ft+A fal db.

Szerzodo Felek az illtalSnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA

tclrv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j 6rnak el.

11. A[amihullad6kgazd{lkodisikiizfeladat-ellitris
11.1 Az dllami hullad6kgazddlkod6si kcizfeladat ell6t6sdra l6trehozott szervezel

kijelcil6s6rol, feladatkordrol, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolg6ltat6si

kdtelezettsegek r6szletes szabilyair6l s2616 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjdn a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben

meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hulladdkgazdflkoddsi

Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtkrinien Mrikdd6 R6szv6nyt6rsas6got jelolte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.

20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgriltat6s alapj6n 6llitja ki. A kcizszolgiitato hi6nyos vagy

k6sedelmes adatszolgdltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
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drintett ingatlanhasznill6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv 5ltal legut6bb kiszdmlinott
kozszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szhml6t. Az ezzel dsszefiigg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden helyt6ll6si ktitelezettsdg aKozszolgrlltat6t terheli. Az igy keletkez6 k<izszolg6ltat6si
drjkiilonbdzet pozitiv mdrleget a Koordinrll6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes
szolgfltat6si dijba besziimitja. A kcizszolgriltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgriltat6srib6l
eredo, a Koordindl6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt a K<izszolgehaiotterheli a feleloss6g.

11.3 A Koordiniio szew az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatiisb6l
kiindulva meg6llapid a azon ingatlanok krrr6t, amelyre nincs kdzszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatdrozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
cisszeftiggesben teljesitds tortdnt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illetekes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti ad,atszolgitltatrisb6l hi6nyz6
ingatlanok es sztiksdges adataik meg6llapitrisa 6rdekdben.
A fentiek alapjan rogzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megktildi a
kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kcizszolgiitatit, hogy a megktilddtt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6srinak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatiist
legkesobb az drtesitds kezhezvetel6t kdveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kdvetoen - a ktizszolgilltato elt6ro adatszolgdltatiisa hirinyriban - a Koordin6l6
s zerv a kd zs zo I g 6l t at6s i d ij at az ingatlantul aj d o n o sn ak szitmltzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akisztmlilzott 6s azingatlanhaszniio iitalhatiridon beltil ki nem
ftzetett ko zszol giltat6s i d ij b ehaj t6s a 6rd ek6b en i nt 6 zke di k.

11.5 A Kozszolg6ltat6 r6sz6re akozszolgitltatrisi szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazditlkoditsi kozszolg6ltat6si dij meg6llapititsircrt felelos
miniszter 6ltal meghatfuozott szolgiitatitsi dijat fizet.

I1.6 A kcizszolgriltat6 az Onkormiinyzat, mint ell6trisdrt felelos 6ltal kiadott
leliesftdsigazokissal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kdzszolgiitat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6,szere a
rendszeres adatszolg6ltatds keretdben tcirtdn6 megktild6se a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorminyzat kriteles a teljesitdsigazoliist a Kdzszolgtitat1 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kciveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a ieljesft6sigazol1s
kiad6s6val alapos indok n6lki.il k6sedelembe esik, rigy a kozszolgdltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez6 kirit az 0nkorm6ny zat fele 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s teljes kozvetlen k6lts6ge
megtdritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rril a Koordin6l6 szerv gondoskodik irgy,
hogy a kcizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordindl6 szerv 6ltal kijelOlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbrjl ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.
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11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezdese alapj6n az Onkorminyzat a kdzszolgriltat6si
szerz6d6st annak megkot6s6t vagy m6dosit6s6t kovetoen haladektalanul, de legkdsobb 8

napon beliil elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv reszere.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzoddst 2023. iprilis 01. napj6val kezdSdo hat6llyal, hatirozott idore, 2023.
jrinius 30. napj6ig kdtik.

Felek a szerz6ddst kozcis megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgiltatisiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolg6ltat6si szerzodds megszrinik

a) a b erne me ghatirr o zo tt i d6tartam I ej 6rt6v al,

b) a Kdzszol g6ltat6 j o gut6d n6 lkiil i me g szund s6ve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg,

d) felmondrlssal

e ) a felek k<izcls megegyez6s6vel.

13.f Az Onkorm6nyzat a kozszolgriltat6si szerz6d6st a Polgriri Tdrv6nykonyvben

meghatdrozott felmond6si okokon tirlmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kozszolgilha1r-

a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kdrnyezet v6delmdrc

vonatkoz6 jogszabdlyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi d<int6s eloir6sait sirlyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hatos6g jogerosen meg6llapitotta,

a szerzod6sben meg6llapitott kritelezettsdg6t neki felr6hato m6don stlyosan

megs6rtette.

a hulladekgazd6lkoddsikozszolgitltat6si szerzodest az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kozszolgiitat| nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polg6ri Torvdnykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kdzszolg6ltatlsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

az Qnkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerzod6sben meghatirozott kdtelezettseget - a

Kdzszolg6ltat6 felsz6lft6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, es ezzel a Kozszolgiltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazdilkod6si kdzszolg6ltat6s teljesites6t; vagy

a kozszolg6ltat6si szerzodes megkotds6t kovetSen hatdlyba l6pett jogszab6ly a

kozszolgiitat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy villtonatja heg, hogy az a

Kozszolgitltat6nak a hulladekgazdalkodttsi kdzszolgiltat6s szerzod6sszerti teljesitdse

kor6be tartozo l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mdrt6kben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkoddsi szerzod6st a kdzszolg6ltat6 felmondja, a telepiildsi

rinkorm6nyzathaladektalanul gondoskodlk aznj kozszolgfltat6 kiv6lasrtisirol.
A fentiek teljestil6se esetdn akozszolgitltatdsi szerzodes felmonddsi ideje 6 h6nap.

A felmond6si ido alatt a Kdzszolgitltat6 a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6st v6ltozatlanul

ell6tja.

13,4 Ha a teljesitds az Onkormdnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodds
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neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormrinyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dij 50Yo-6nak
megfelelo meghirisuliisi kcitb6r fi zet6sdre kciteles.

14, Elj6ris a szerzildfis megsziin6se eset6n
A kcizszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se vagy megsziintet6se eset6n a K<izszolg 6ltat6 az t$
kozszolg6ltat6 kiv6lasilitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgdltatdst vdltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdiikodasi kdzszolg6ltat6si szerz6dds megsztin6se eset6n a kozszolg6ltatris
elliit6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait es nyilv6ntart6sait a Krizszolg iitato a
telepi.ildsi 6nkorm6nyzatnak akozszolgitltat6si szerziJdls megszrin6se napjiin 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megiillapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis k6z<jtti trlrgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek targyal6s irtj6n 60 napon beli.il nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
eljiir6s lefolytatiis6ra a P6csi Jririisbir6s6g, illetve drt6khat6rt6l fiigg6en a P6csi T6rv6nyszdk
illetekess6gdt kdtik ki.

16. 6rtesit6sek
A jelen szerz5d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k<ivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerz6des teljesit6s6vel kapcsolatos tigyint 6,zdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az dnkorm ilnyzat rdszerol:
n6v: Halmos Csaba polgdrmester
telefon: 06-721 559-025
e-mail : hegyhatmaroc@freemail.hu

a Kiizszolgiltat6 r6sz6r6l:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cimdt, telefonsz6m6t stb.) a Felek kiz6r6lag a
szerz6dds teljesit6sdvel cisszefliggo kapcsolattart6s cdlj6b6l, illetve az al.thoz kapcsol6d6
egy6bjogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezel6s sor6n a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. D6l-Balaton6ssi6viilgyeHullad6kgazdfrkodrisiprojekt
A KtizszolgiltatS kdteles ig6nybe venni a D6l-Balaton ds Si6v6lgye Hulladdkgazd6lkod6si
Projekt keret6ben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszk<izriket a kiizszolgiitat6s teljesit6se
kapcs6n.

Felek kcitelezetts6get v6llalnak, hogy alSvetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatirozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzbdes b6rmelyik rendelkez6se, vagy
6rv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szery,

annak valamelyik rdsze
vagy hat6sdg vagy bir6srig



annak 6rv6nytelens6g6t itllapitja ffieg, rigy a szerzod6s tdbbi rdsze drv6nyes ds

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha andlki.il bdrmelyik Fel a szeruod6st nem k6totte volna meg. A
jelen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g cinkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irvdny (Mritv), r'alamint a

Polg6ri Tdrv6nykcinyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

Sgazati j o gszab6lyok ir6ny ad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal nrindenben

megegyezot, j6v6hagy6lag irj6k al6.

Ur
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg{ltat6

(e"':r;€\" -l
;itmatb9

l0

Heryhdtmar6c Kiizs6g



\lr-42-GB/t^o-,
/*"

Hegyhf tmar6c Kiizs6g Onkormdnyzata
7348 Hegyhdtmar6c Hunyadi u.71.

Kivonat Hegyh6tmar6c Krizs6g onkormrlnyzata Kdpvisel6-testtilet6nek 2023. jaw6r 24.
napjiin megtartott iil6s6nek jegyz6k<inyvdb6l :

Hegthdtmar6c Kbzsig Onkormdnyzat Ktlpvisell-testi)letinek l/202j. (1.24.) szdmu
hatdrozata:

(1) Hegthatmardc Kozsig Onkormdnyzat
kdzszolgaltatdsi szerzddist kil a DAI-Kom
Nonprofit Korldtolt Felel1ssegff Tdrsasdggal
mel liklete s zerinti I artalommal.

Kdpv ise l6-testillete hulladekgazdalkodds i
Dil-Dundntuli Kommunalis Szolgaltat6

(7632 Pdcs, Siklisi it 52.) a hatarozat

(2) A kepviselS-testillet felhatalmazza a polgdrmestert a szerzddds alairdsara is az azzal
kap c s o I at o s kdte lez etts igv dl I a I ds r a.

Hatdrid6:
Felel6s: HalmosCsabapolgdrmester

Halmos Csaba
polgdrmester

s.k.

Dr. Mark6 Gabor
jegz6

s.k.

A kivonat hiteldiil:

Egyh6zaskozilq 2023. 01.30.

G6bor

Jegyzo,-


