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amely l6trejott egyr6szr<il: Kisbeszterce Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7391 Kisbesilerce, Kossuthu. 15.

PIR szilm: 333641

ad6szim: I 5333 643 -l -02

k6pviseli: Sziics R6bert S6ndor polg6rmester

mint onkorminyzat (a tov6bbiakban: Onkorm inyzat)

D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunflis Szolgfltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsas{g
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si rit 52.

c 6 g e gy zeks zbma'. 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

adoszhma: 1 | 5 41 587 -2-02

KUJ szima:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis

Hullad6kke zel6 Kozpontl ;

KSH sz6ma : I I 541 587 -381 | -57 2-02

k6pviseli: Bir6 Peter iigyvezetci

mint Kci z s z olgilltat6, a tov 6bb i akb an : Kiiz szo I giitatfi

m6sr6szrol:

- tovrlbbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alilbbi

felt6telek mellett:

Szerzldo Felek a telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re, sziilititsitra 6s kezel6s6re vonatkoz6

kozszolgilltatis folyamatoss6g6nak biztositasa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6

jogok 6s kotelezetts6gek rendezes6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkorminyzati rendelet

v6grehajt6sira az al6bbi szeruodlst kiitik meg:

l. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi cinkorminyzatair6l s2616 2011.6vi CLXXXX. torv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok ktir6ben

ell6tand6 helyi onkorminyzati feladatok kozl tartozik ktilcintisen a komyezet-eglszslgigy

(ko1isztas6g, telepiil6si kornyezet tisztasag6nak biztositiisa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. trirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse

szerint a telepr.il6si <inkorm6nyzat a hullad6kgazdrilkodrisi kozszolgrlltat6s ell5t6s6t a

kozszolgdltat6val k<it<itt hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitatAsi szerzod6s ritj6n biztositja.

alapjin jott l6tre.

1.3. A jelen szerzodls cllja, hogy Kisbeszterce Kozs6g kozigazgatAsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, hasm6l6kn6l (a tovdbbiakban egyiitt:

ingatlanhas znii6) keletkezci teleptil6si szil6rd hullad6k kezel6sere fenn6ll6 kcizszolg6ltat6ssal
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kapcsolatban - a hat6lyos jogszabilyoknak megfelel6en - az Onkormr{nyzat 6s a

Kiizszolgfltatri kriz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezetts6geitszabllyozza.

)
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltatfit az al6bb meghathrozott feladatok
elv69z6s6vel:

Kisbeszterce Kozs6g kozigazgat6si teriilet6n a telepiildsi hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l tort6nti rendszeres elsz6llit6s6val a szerzdd6sben rogzitett idcitartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitasilval - a Mecsek-Dri{va Hullad6kgazd6kod6si Program eszkoz-
6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel -kozszolgitltatiisi szerz6d6,s keret6ben:

vegyes hullad6k gyiijt6se, sziilitdsa 6s kezel6se hetente I alkalommal;
lomtalanitiis 6vente 1 alkalommal.
elkiil<initett (szelektiv) gytijt6s.

2.2. A Kiizszolgfltatf a 2.1. pontban meghatfuozott feladatok elv6gz6s6t2023.janu6r 1.-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapj6n a Kiizszolgflltatfl, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az <inkorm6nyzati rendeletnek megfelel<ien kiz6r6lagosan jogosult
Kisbeszterce K<izs6g kozigazgatAsi teniletdn a telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6s6re
irSnyul6 kozszolgilltat6sok ell6t5srira.

A k<izszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
kozszolg|ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
ahiztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rlszetklpezis vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A k<izszolg6ltatas teljesit6s6nek teri.ileti kiterjed6se: Kisbeszterce Kozs6g kozigazgathsi
tertilet6n.

A kozszolgdltatis kcir6be 1artoz6 hulladdk elhelyezEse 6s kezel6se: a Ktik6nyi Region6lis
Hullad6kkezel6Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, krirnyezetv6delmi, miikrid6si
enged6llyel rendelkezci hulladekkezelci l6tesitm6nyben.

3. Az Onko rmilnyzat kiitelezetts6gvillat{sa
3.1. Az dnkorminyzat a 2. pontban irt kozszolgiitatits ell6t6s6ra a Kozszolgliltat6nak
kiz6r6lagos jogot biaosit.
3.2. Az Onkormf nyzat kritelezetts6get vdllal :

a kozszolg6ltatAs hat6kony 6s folyamatos ell6trlsLhoz a Kozszolgiitat| szilmilra
sz[ks6ges inform6ci6k 6s adatok szolgiltatilsfura,
a kozszolgilltatis kor6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenys6gek
kozszolg6ltat6ssal t<irtdnci <isszehangol6s6nak elcisegit6s6re,
a ktizszolg6ltat6snak a telepiilesen vlgzett m6s kozszolgilltat6sokkal val6
risszehangol6s6nak el6segit6s6re,

a Kozszolgirltati ktzir6lagos k<izszolg6ltat6si j og6nak biaosikisdra
a telepiil6s kozszolgfiltatis igenybev6tel6re kritelezett ingatlanhaszn6l6i
vonatkoz6s 6b an n6v- 6 s c imj e gyz 6k itadds 6r a, adate gy ezetlsr e,

kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj5ul szolgiio adatok futadilsira,
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az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny

vagy mentess6g miatt felmertilci kolts6gek megt6ritesdre a Koordin6l6 szerv szdmdra,

a teleptil6si ig6nyek kie16git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, szillitilsdra, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatilroz6sdra. Ennek keret6ben kijeloli - a

Kozszolg6ltat6val egyeztefre - azokat a gytijtcipontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kozszolgiitat6 ittttegye kcizteriileten a hulladlkot azon ingatlanhasznill6ktol,

mely ingatlanokhoz a Kozszolgilltat6 iital alkalmazott g6pj6rmiivel nem tud behajtani,

a hullad6ksziilit6 j6rmii szdmfua megfelelci irtviszonyok biztosit6s6ra, (kiilonos

tekintettel a teli h6- 6s sikossiig-mentesit6sre, valamint akozttt tirszelv6ny6be bel6g6

faigak leviigis6ra),
akozszolgttltat6si szerz<id6s kozzefttellrcil a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

gondoskodik az elktilonitett hullad6kgyijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6s616l.

4. A Kozszolgiltat6 kiitelezetts6gei:

4.1.

a) A kozszolgiitat6 gondoskodik:

A hL^artilsb an kel etkez6 :

i. vegyes hullad6k heti egyszer

(lJdiil6 6s id<iszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellltisi idtiszak 6 h6nap - riprilist6l

szeptanberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjdn az ingatlanhaszndl6k r6sz6re az lves

hullad6kgazd6lkodisi k<izszolgfltatdsi dij 5}%-iLtkell meg6llapitani.);

ii. Iomtalanitas 6vente 1 alkalommal;

iii. ektil<initett /szelektiv/ hullad6kgytijt6s

t<irt6n<i ti ssze gyiij t6s6r<il, elszfllit6srlr6l 6s kezel 6s6r<i l.

A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezci hinartilsi hullad6khoz hasonl6 vegyes

hullad6k <isszegyiijt6s6r6l, elsz6llitis5r6l 6s kezel6s6r6l'

Az 1ltala iizemeltetett hullad6kgyrijtci ponton, hullad6kgyiijtti udvarban a hullad6k

iitv6tel6r6l, o ssze gy0j t6 s6rtil, el sz6l1it6s6r6l 6s kezel6 s6r6l.

b) Admini s rtr ativ feladatok :

konyvel6s, sz6mvitel, b6rszilmfej t6s ;

adminisztr6ci6, nyilvintart6s, adatbrizis-kezel6s;

jogi figyvitel;
adatszolg6ltatas.

c) az Onkormfnyzattal egytttmtik<idve az i.igyfelek szfumira konnyen hozz|flrheto

iigyf6lszolg6lat 6s tilj€koztatitsi rendszer mriktidtet6se (Kozponti iigyf6lszolgilat cime: 7632

P6cs, Sikl6si irt 58.), valamint akozszolgitltatrlssal kapcsolatos lakoss6gi tijlkoilatils.

4.2. AKiizszolgdltat6 kotelezetts6get v6llal tovdbbii:

a) akozszolgilltatas folyamatos 6s teljes ktirii elliltSsira,

b) akozszolgilltat6s meghatirozottrendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a komyezetv6delmi hat6s6g 6hal meghatilrozott mintisit6si osztiiy szerinti

kovetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a min<lsit6si enged6ly hullad6kgazd5lkoddsi

kozszolgiltatbsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,
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a kozszolghltat6s teljesit6s6hez szi.iks6ges mennyis6g[i 6s min6s6gti j6rmii, g6p, eszkriz,
berendez6s biaosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsz6mri es k6pzetts6gti szakemb er alkalmazishra,
a kozszolgilltatils folyamatos, biztons6gos 6s brivithetri teljesit6s6hez sziiks6ges
fej I eszt6 sek 6 s karb antartrlsok elv6 gz6s6re,

a kozszolg6ltatris kcir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,

nyilv6ntartisi rendszer mrikridtet6s6re es a kozszolglltatils teljesit6s6vel risszefligg6
adatszolgdltatiisrendszeresteljesit6s6re,
a nyllvitntartAsi, adatkezel6si 6s adatszolgiitat6si rends zer lltrehozdsithoz 6s folyamatos
mtikci dtet6 s ehez sziikse g e s felt6telek b izto s it6s6ra,
az tigyfelek szimdra konnyen hozzhflrhet6 iigyf6lszolg6lat 6s tdjlkoztathsi rendszer
mfikodtet6s6re,

a fogyaszt6i kifogisok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitils6ra,
a tev6kenys6g ell5t6s6hoz szi.iks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfeleki fedezetet
nyfrjt a felelciss6gi korben bekrivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyijtlsbhez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 krilonboz6
firm6rt6kti gyrij tci ed6ny kriziil v6l as zthas s on,
t<ibblethullad6k elhelyez6s6t szolgii6, a K<izszolg6ltat6 6ltal biztositott zsitk
forgalmazilsitra,
a Mecsek-Dr6va Hulladlkgazdblkod6si Program eszkciz- 6s l6tesitrn6ny 6llonrdnydnak
haszndlatSra.

1)

A K<izszo l g6ltat6 hulla dlkgazdllko d6s i enged6ly6nek szima: PE/KTFO/ 00202 -1 12022
A K<izs zolgriltat6 me gfel elci s 6gi v6lem 6ny6n ek sz6ma : HaLLG I l2sg - 4 / 2022
A K<izs zolg6ltat6 minci s it6 si enged6ly6nek sz6ma.. pE/KTFo/ 0 0gg9 -7 I 2022
Mindsit6si osztflly : C[1.

5. Mentesiil a Kiizszolgiltatil a 4./ pontban meghatarozott kritelezettslgdti5lvis maior eset6n,
tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megk<izelit6s6hez olyan
ritviszonyokal lh6- 6s sikossSg mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan a kodrtl, amely a
Kozszolgfiltatfl g6pj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akad6ly elh6rul6sdt krivetci legkrizelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt szdllititsi napokon felhahnoz6dott
mennyisdgti telepiil6si hullad6k elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgdltatr6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llitrisiit:
az onkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6rri t6rol6ed6ny kihelyez6se esetdn,
ha a tiirol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k krir6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyezesre (pl. forr6 hamu, kci-, 6pit6si tormel6k, 6llati tetem, mar6, m6rgez6
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyu targy, amely vesz|lyezteti a
hullad6ksz6llitissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, yay megrong6lhatja a
gyiijtciberendez6st, illetve irtalmatlanit6sa sordn veszelyezteti a k<irnyezetet.)
a hullad6k nem a szabvilnyos, zdrt tdrol6ed6nyben, illefve nem a Kiizszolgittat6t6l
v6s rirolt j elzett zs iikban keriil kihely ez6sr e,

d)

e)

g)

h)

i)
k)

m)

n)
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a hullad6k oly m6don keriil kihelyezlsre, hogy a t6rol6edeny mozgatiisakor a

kisz6r6dSs vesz6lye fenn6ll (nemlezdrt, illetve s6ri.ilt ed6ny)

ha a tirol6ed6ny k<jrtil szab6lyalanul, annak mozgatist 6s i.irit6st akad6lyoz6 m6don

ttibblethullad6k keriilt kihelyez6sre

amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a t5rol6ed6nyek matric6rj6nak

hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvilllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vflgezhetf tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltatti jogosult alviillalkoz6(ka)t ig6nybe vermi. A Kiizszolgiltat6 az

alv illlaLko z6 i g6nyb ev 6te I 6 t k<j te I es az O n ko rm hny zat szimbr a b ej e I ente ni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6ge1rt a Kiizszolgfltat6 rigy felel,

mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgiitatis teljesit6s6vel osszefi.igg6 adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kdzszolgiitat6 az 1./ pontban meghatirozott szolg6ltat6si teri.iletre vonatkoz6an elktilcinitett

nyilvfuntartilsi rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletr6l elsz6llitott

6s irtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A k<izszolgriltat6s ig6nybev6tel6re kotelezettek akozszolgdltatris teljesit6s6vel kapcsolatos

min6s6gi 6szrev6teleiket, kifog6saikat irSsban a Kiizszolgiitatfl sz6khely6re (7632 Pecs,

Sikl6si nt 52.) yagy a 7602 PEcs, Pf . 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgfltat6
k<iteles ir6sban 15 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre koteles a
Kiizszolgfltat6 kornyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel

okozati iisszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, €szrevltel az Onkormitnyzat helyi
hullad6kkezel6si kcizszolgiltat6s rendj6r<il sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogrisolja, a

Ktizszolg6ltat6 30 napon beltil k<iteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-

az Onkorm ilny zathoz megktildeni.

10. Kiizszolgdltatis dija
10.1 A hullad6kgazdllkodilsi kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Komni-
szabillyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

iilapitjameg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 32lA. g (ae) e) pontja alapjSn a Koordin6l6 szerv beszedi akozszolgdltat6si dijat 6s

kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd|lkodisi kozszolgAltat6si 6s szolg6ltat6si dij

meg6llapitiis66rt felekis miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfeleltien meghatilrozott

szolg6ltatasi dijat.
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a toviibbiakban: KoordinSl6 szerv)

hoz l6tre.

A helyi kozszolgiitat6, a telepril6si onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin5l6 szerv

feladatktir6nek gyakorl6s6hoz sziiks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A

miniszter a Koordinril6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 5,llapitja meg a

Koordin6l6 szerv itltal akozszolgirltat6nak fizetendo szolg6ltatiisi dijat.

5l r0 2022.09.30.7:40



kozszolg|ltatAsi szerzcid6s tervezet- 1 .pdf

10.2 A kozszolg|ltato illtal alkalmazott
91 .$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm.

kozszolgilltatrisi dij megitllapititsa a Ht. 46-48.9
rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrt6nt.

ES

S frzetendo iirit6si di
Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij

(F0
60 liter* 59,-
80 liter 78,-
1 10 liter 107.-
120 liter 107.-

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtl 6s 6letvitelszerfien haszn6l6 term6szetes

szem6ly ingatlanhasznill6 r6sz6re, a telepiil6si rinkormilnyzat 6ltal kiadott igazolSs alapj6n.

ezetek) d

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 i.irit6si dij
(F0

I 10 liter 119,-
l20liter 130.-
240liter 260,-
770liter 836,-
1100 liter 1 195,-

6) bek I is intezm6n
Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tiritdsi dij

(F0
110 ter 107.-
120liter ll7,-
240liter 234,-
770liter 751,-
1100 liter I 073.-

Tobblethullad6k gyrij t6s 6re szo lg51 6 zs6k 6r a: 3 6 l, - Ft+Af a/db.

Szerz6d6 Felek az iltalfunos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatillyos AFA
trirv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el.

1 1. Alami hullad6kgazdritkodisi kiizfeladat-ell6t6s
11.1 Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si kozfeladat ellilthsira l6trehozott szervezet
kijelcil6s6rol, feladatk<ir6r6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szabiiyair6l sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjin a Kormiiny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben
meghatitrozott feladatokra Koordin6l6 szervklnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordin5l6 6s Vagyonkezelo Zdrtkonien Mrikod6 R6szv6ny.t6rsas6got jelolte ki.

1l-2 A Koordin6l6 szerv aklzszolgiltatisi dijakra vonatkoz6 szitmlilkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgiltat6s alapj6n 6llitja ki. A krizszolg6ltat6 hi6nyos vagy
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k6sedelmes adatszolgfiltatisa eset6n a Koordinil6 szerv a nem megfelelci adatszolgiltat6ssal
6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszitmllzott
kozszolgditatisi dijr6l 6llit ki sziml6t. Az ezzel osszefligg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n

minden helytrllkisi k<itelezetts6g aKozszolgiltat6t terheli. Az igy keletkez6 krizszolg6ltat6si

dijkiilonbrizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolgftltat6nak fizetend<i esed6kes

szolg6ltatasi dijba besz|mitja. A kozszolg6ltat6 hi5nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l

ered6, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valameruryi ktivetkezmEnylrt aKozszolg|ltat6t terheli a felekiss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatdsb6l

kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs kozszolg|ltatilsi dijfizet6s

meghatdrozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhetci, hogy az ingatlannal

osszefiigg6sben teljesit6s tort6nt. A Koordin6l6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot

klrni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megiilapitilsa 6rdek6ben.

A fentiek alapjfin rogzitett ingatlanok adatait a Koordinill6 szerv megktildi a

kozszolglltat6nak, 6s felhivja a kozszolg|ltatot, hogy a megktildott ingatlanokon vlgzett
szolgiitatisiinak megfelel6en korrigrilja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrist

legk6scibb az 6rtesit6s k6zhem6tel6t kovet<i 8 napon beltil.

A korrekci6t ktrvetcien - a kcizszolgiitat6 elt6r6 adatszolgrlltatrisa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a k6 zszolgiitat6s i d ij at az ingatl antul aj dono s nak szirmlinza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akjszitmliizott 6s az ingatlanhasznii6 iital hat6ridcin beltil ki nem

fvetett kozszol g[ltat6 s i dij b ehaj tri s a 6rd ek6b en int 6zked ik.

11.5 A Kiizszolg6ltat6 rlszlre akozszolglltat6si szerzrjd6sben rogzitett feladatok ell6tas56rt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdillkoditsi kozszolgrlltat6si dij meg6llapitits66rt felelcis

miniszter6ltalmeghatitrozottszolglitatflsidijatfrzet.

ll.6 A kozszolgilltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6'tas6rt felel6s 6ltal kiadott
teljesitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolg|ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolgiitat6 6ltal a Koordin6l6 szerv reszdre a

rendszeres adatszolgilltatis keret6ben tort6n6 megktild6se a szolgd,ltatiisi dij fizet6s6nek

felt6tele.
Az Onkorminyzat koteles a teljesit6sigazollst a Kozszolg6ltat6 rdsz€re a teljesit6ssel 6rintett

id<iszakot kovetci 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolds

kiad6rs6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, l6;gy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel

kapcs o latban kel etkez<i kitr it az Onkorm6ny zat f el6 6rv6nyes iteni.

11.7 A szolgiltat6si dijban a hullad6kgazd5lkod6si k<izszolg6ltat6s teljes kozvetlen k<ilts6ge

megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rcil a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a kozszolglltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol ered<i bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

1110 6.- 2022.09.30.'7:44
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11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alaplfin az OnkormSnyzat a kozszolg6ltatasi

szerz6d6st annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t k<jvet<ien halad6ktalanul, de legkdsobb 8

napon beliil elekhonikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv rlszlre.

12. A kiizszolgdltatisi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerzodlst 2023. januir 01. napj6val kezd<idci hat6llyal, hatbrozott id6re,2023.
jrinius 30. napj6ig kotik.

Felek a szerz<id6st koz<is megegyezlssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. A kiizszolgiltat{si szerz6d6s megszfin6se

A k<izszolg6ltatasi szerz6dbs megsztinik
a)abennemeghatfirozottid< jtartamlejhrthval,

b) a Kozszolgiltat6 jogut6d n6lkiili megszfin6s6vel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s mdg nem kezdod<itt meg,

d) felmond6ssal

e ) a felek kozos megegyez6s6vel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerz6d6st a Polg6ri T<irv6nyktinlvben
meghatirozott felmond6si okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha aKozszolgilltat6

a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgLltatils ell6trlsa sor6n a kcirnyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a r5 vonatkoz6 hat6s6gi dont6s el6ir6sait srilyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,

a szerzod6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sirlyosan

megs6rtette.
a hullad6kgazd6lkod6s i kozszolgiltatAsi szerzbdlst az Onkorm 6ny zat felmondj a, ha a
KozszolgLltat6 nem rendelkezik min<isit6si enged6llyel vagy megfelelcisdgi

v61em6nnye1.

13.2 A Kozszolgilltat6 a Polgriri Torv6nyk<inyvben meghatdrozottakon tulmencien a

kozszolgilltatisi szerzi5d6st akkor mondhatja fel, ha
az Onkormdrryzat a kozszolgdltatasi szerz<id6sben meghatdrozott k<jtelezettslgdt - a

Krizszolg5ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, €s ezzel a Kozszolglltat6nak
kdrt okoz, vagy akadSlyozza a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6s teljesit6set;yary
a kozszolg6ltatrisi szerzodes megkiit6s6t krivetrien hat6'lyba l6pett jogszab6ly a

kozszolgiitatisi szerziSd1,s tartalmi elemeit fgy viitoztatja ffieg, hogy az a

Kozszolgflltat6nak a hullad6kgazddlkodisi kozszolgiltat6s szerzrid6sszeni teljesit6se

k<ir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerz6d6st a kozszolgiitat6 felmondja, a telepiil6si
<inkorm6nyzathaladlktalanul gondoskodik azujkozszolg6ltat6 kiv6lasztrlsar6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolgitltatdrsi szerzodls felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si idrS alatt aKozszolgiltat6 a hulladdkgazdiikod6si kozszolgdltatiist viltozatlanul
ell6tja.
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13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve,ha a szerzodls
neki felr6hatoan sninik meg, az Onkorminyzat az 6ves kozszolgiitatasi dij S}%-inak
megfelel6 meghiusul6si kotb6r fizet6s6re k<iteles.

14. EljdrSs a szerzdd6s megsziin6se eset6n

A kcizszolgiltatini szerztid6s megsziin6se vagy megsztintet6se eset6n a K<izszolg6ltat6 az ij
kozszolgflltat6kivillasztisilig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgdltat6st v6ltozatlanul ell6da.
A hullad6kgazd|lkodirsi k<izszolgiitatisi szerzldls megsztin6se eset6n a krizszolgiiltatas
elliltisiryal kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvdntart6sait a Kozszolgiitato a
telepiil6si tinkorm6nyzatnak akozszolgitltat6si szerzodls megszfin6se napj6n 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egym6s kozotti t6rgyal6sok
sorrin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitdt a Felek titrgyalfus ritj6n 60 napon beltil nem tudjek rendezni, a bir6s6gi
elj6riis lefolytat6siira a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve lrtlk}ratfurtbl fliggcien a P6csi T<irv6nysz6k
illet6kess6g6t kotik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6'rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot,k<ivetel6st ir6sba kell
foglalrri.
A szerzodls teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintdzesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat r6szerol:
n6v: Sztics R6bert S6ndor polg6rmester
telefon: 721672-608

e-mail: mindszentgodisa.korje gyzoseg@gmail.com

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

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cimdt, telefonsz6mrit stb.) a Felek ktzir6lag a

szerz6dds teljesit6s6vel osszefiigg6 kapcsolattartds c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsolod6
egy6bjogos 6rdekek 6rv6nyesitese 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sor6n a
kapcsol6d6 jogszabilyok 6s adatv6delmi szab|lyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Dr{va Hullad6kgazdflkodfsiProgram
A Kozszolgfiltat6 ktiteles ig6nybe venni a Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkod5si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkrizoket a krizszolg6ltatis teljesit6se kapcs6n.
Felek kcitelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si TanScs hatirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerztidds b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rlsze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6s5g
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annak 6rv6nytelens6g6t ilIlapitja ffieg, rigy a szerzodds tobbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik FEI a szerz6d6st nem kottitte volna meg. A
jelen szerzrid6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben elstisorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi

CLXXXV. ttirv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekr<jl sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a

Magyarorszdg cinkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Torv6nyk<inyvr<il sz6l6 2013. 6vi V. trirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

Lgazatij ogszab6lyok ir6nyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ul6n, mint akaratukkal mindenben

me gegy ezdt, j 6v6hagy6lag irj 6k al6.

Kisbeszterce,,2022.6v ....... ...h6nap ...l.k rap

file: I I I C : N serslK%"C3%,B6nyv elo/oC3oA A9s.DESKTOP-DKL8V...

D6l-Kom Honprcfit liii.
7632 P6cs, Sikt6si 0t 52.

Am:02.O9-064556
11541587_2_02

Kisbeszterce Ktizs6g Onkorm in yzata D6l-Kom Nonprofit Kft.
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Kisbeszterce Kiizs6gi ny zat K6pvi s el6- te s tii le te
7391 Kisbeszterce, Kossuth L. u. 15.

Tel.:721478-081

KIVONAT

Kisbeszterce K<izs6gi Onkorm6nyzat K6pviselci-testtilete 2022. november 14. napjin
megtartott k6pviselcitestiileti til6s6n k6sztilt jegyz6konyvbcil

Kerd6s, hozzirszolils nem volt. A k6pviselci-testtilet 3 igen szavazattal, ellenszavazat n6lkiil
(3:0) az al6bbi hatirozatot hozt6k:

Kisbeszterce Kiizs6gi dnkorminyzat K6pvisel6-testiilete
37 I 2022. (Xl.l4.\ sz. Kt. hatir ozata
D6l-Kom D6l-Dun6ntuli Kom is Szolgrlltat6 Nonprofit Kft-vel hullad6kgazd6lkod6si
k<izszol96l tatilsi szerz6d6s kot6s6rcil

Kisbeszterce Kozs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testi.ilete a D6l-Kom D6l-Dun6ntrili
Kommun6lis Szolgriltat6 Nonprofit Kft-vel kcitendci, hullad6kgazd5lkod6si
kcizszol g6lt atisi szerz6d 6 s tervezet6t megi smerte 6s el fo gadj a.
A kepviselci-testtilet felhatalmazza apolgirmestert a szerzldes aliliri.r,dra.

Hat6rid6: azonnal
FelelSs: Szrics R6bert S6ndor polg6rmester

k.m.f.

Sztics R6bert Stindor sk.
polgiirmester

A kivonat hitel6til:

Kisbeszterc e. 2022. november 2 I .

Ranyh6czkin6 Acs Andrea sk.
jegyzd

igazgatisi fcielciad6


