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HU LLAD E KGA ZDA T TOOA S I KO Z S ZOLG ALTA TA S I SZERZ;oD E S

amely letrejott egyrdszrril : Kislipp6 Kiizs6g Onkorm{n yzata
szdkhely: 7775 Kislippo, Kossuth L. u.70.

PIR szdm: 334187

adoszdm: 15334187 -l -02

kdpviseli : Furd<is Zolt|n polg6:rmester

mint 6nkor many zat ( a tovdbb i akb an : 6 n ko rm iinyzat)

D6l-Ko m D6l-Dunintrili Ko mm unili s Szol griltatti

Nonprolit Korlitolt Felel6ss6gii Tdrsasdg

szdkhelye. 7632Pdcs, Siklosi ut 52.

cegj egyzek szama: 02 -09 -0 645 5 6

adosz6ma. 1 1 541 587 -2-02

KUJ sz6ma. 1002'79306

KTJ sz6ma: 100468989 /Pecs-Kdkdny Region6lis

Hulladekkezelci K6zpont/;
KSH sz6ma: I 1 541 587 -381 l-572-02
kepviseli: Biro Peter tigyvezetti
mint Kdzszol 96l tato, a tov6bbi akb an : Kiizszol gdltatri

misrdszrol

- tovibbiakban egytittesen: Felek

feltdtelek mellett:

kozott az alulirott helyen ds napon az alihbi

Szerzbdo Felek a telepiildsi hulladek gyiijtesdre, szillitAs6ra 6s kezel6sdre vonatkozo

k6zszolg6ltatAs folyamatoss6g6nak biaositdsa drdek6ben a teleptildsi hulladekhoz kapcsolodo

logok ds kdtelezettsdgek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormatyzati rendelet

vdgrehajt6sua az alebbi szerzoddst kotik meg:

l. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszig helyi 6nkorm6nyzaturol szol6 2011. 6vi CLXXXX. t6rvdny 13. $ (1)

bekezddse szerint a helyi k6zrigyek, valamint a helyben biaosithato kddeladatok k6rdben

ell6tando helyi onkormanyzati feladatok k6zd tartozik ktil6n6sen a k6myezet-egeszsdgtigy

(koaisaasag, telepuldsi k6rnyezet tisztas6gAnak biaositisa, rovar- ds rigcs[{6irt6s).

A hulladekrol szolo 2012. evi CLXXXV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse

szerint a teleprildsi 6nkorm6nyzat a hulladekgazdalkodasi kozszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kOzszolg6ltatoval kotott hulladekgazdalkodasi kozszolgiltat|si szerzodes utjan biaosif a.

alapj6n j6tt letre.

1.3. A jelen szerzbdds celja, hogy Kislippo KOzs6g kdzgazgatisi tenilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszr6lokn6l (a tov6bbiakban egytitt:

ingatlanhasmiio) keletkezo teleptilesi szl6rd hulladdk kezeldsdre fenn6llo kdzszolg6ltat6ssal



kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelelcien az Onkorminyzat ds a

Kiizszolgriltatri k6z6tti kapcsolatot, a Felek j ogait ds kOtelezettsd gert szabalyozza.

2.

2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az al6bb meghatarozott feladatok

elvdgzdsdvel:

Krslippo Kdzs6g kozigazgatasi teniletdn a telepiildsi hulladdk begytijtesdvel ds elhelyezds

celjibol t6rtdno rendszeres elszillit6s6val a szerzoddsben rogzitett idcitartamban, valamint
kezeldsdvel ds 6rtalmatlanit6sival - a Mecsek-Drava Hulladekgazddlkod6si Program eszkdz-
ds IdtesitmdnyillominyAnak igenybevdteldvel - kdzszol96ltatasi szerzcidds keretdben:

vegyes hulladek gytijtdse, sz6llitisa ds kezeldse hetente 1 alkalommal;
lomtalanitis dvente 1 alkalommal;
elktilonitett (szel ektiv) gyrij tes.

2.2. A Kiizszolgriltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzdsdt2023.janu6r 1.-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjdn a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkozo
jogszab6lyoknak ds az onkormanyzati rendeletnek megfeleloen kiz6rolagosan jogosult
Kislippo Kozsdg kozigazgat6si teriiletdn a teleprildsi hulladek gytijt6s6re ds kezelds6re
i r6ny ul o ko zsml girltat6sok el I 6t6s6ra.

A kdzszol96ltat6s megnevezelse: teleptil6si hulladdk gyrijtdsdre ds kezeldsdre ir6nyulo
kdzszolg6ltatoi feladatok ell6t6sa, amely kiteqed a nem termdszetes szemdly ingatlanhasm6lo
ahaztarthsi hulladdkhoz hasonlo hulladek rdszdtkepezS vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6sdre tekintettel.

A kdzszolgAltatis teljesitdsenek teruleti kiterjeddse: Kislipp6 K6zs6g kozgazgat6si teniletdn.
A k6zszolg6ltat6s k6rdbe tartozo hulladek elhelyezdse ds kezeldse: a Kokenyi Region6lis
HulladekkezelSK64ontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kornyezetvddelmi, nlikod6si
engedellyel rendelkezci hulladdkkezelci letesitmenyben.

3. Az On ko rminy zat kiitelezetts6gvillal:lsa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgriltat6nak
krzirolagos jogot biaosit.

3.2. AzOnkormdnyzat k6tel ezetts6get v6ll al :

a k6zszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kozszolg6ltato szilxnua
szriksdges inform6ci o k 6s adato k szol gdl tatis 6ra,

a k6zszolgiltatis kOrdbe nem tartozo hulladekgazdrilkodasi tevdkenysdgek
kozszolg6ltat6ssal t6rtdnci Osszehangol6s6nak elosegit6sdre,
a kozszolg6ltat6snak a teleptilesen vdgzett m6s kdzszolgiltat6sokkal valo
6sszehangol6sanak elosegitdsdre,

a Kd zszol g altato kizirol ago s k6zszo I 96l tatasi j o g anak bi ao si t6s 6ra
a telepriles kozszolg6ltat6s igdnybev6teldre k6telezett ingatlanhas niloi
vonatkozas6:b an n dv - 6s c i mj egyzdk 6tad6s 6ra, adate gy e zetesr e,

kedvezmdny, mentesseig esetdn annak alapj6ul szolg6lo adatok atadasifia,
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az Onkormanyzat 6ltal rendeletben, vagy egydb modon biztositott dijkedvezmdny

vagy mentessdg miatt felmenilo koltsegek megteritesere a Koordin6lo szerv szamara,

a teleptldsi igdnyek kieldgitesere alkalmas hulladek gytijtesere, szallitasara, kezelesdre

szolgilo helyek ds ldtesitmdnyek meghat6roz6s6ra. Ennek keretdben kryeldli - a

Kdzszolg6ltatoval egyezteve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a K6zszolg6ltato 6tvegye kdaertileten a hullad6kot azon ingatlanhasm6loktol,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgiltato 6ltal alkalmazott gdpjdrmrivel nem tud behajtani,

a hulladeksziilito jarmri szamara megfelelo ftviszonyok biaosit6sira, (krildnds

tekintettel a teli ho- ds sikossig-mentesitdsre, valamint a kozut iirszelvdnydbe belogo

faigak lev6g6s6ra),

a kozszolgiltatasi szerzcidds kozzdtetelerol a helyben szok6sos modon gondoskodik,

gondoskodik az elkulOnitett hulladekgyiijtesi rendszer helyi feltdteleinek
megszervezesdrol

4. A Kdzszolgriltat6 kiitelezetts6gei :

4.1.

a) A kozszolgaltato gondoskodik:

A h6ztartasban kel etkezo :

i. vegyes hulladek heti egyszer
(Udiil6 es idciszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellittilsi idtiszaL 6 h6nap - riprilistol

szeptanberig - ahol a Ht. 47.b\ (4) bekezdese alapjrin az ingatlanhaszn6l6k reszr;re az dr-es

hulladekgazdrilkodrisi kozszolg6ltatrisi dij 50%-6t kell megiillapitani.);

ii. lomtalanit6s dvente 1 alkalommal;
iii. elkulonitett /szel ektiv/ hull adekgytij tes.

t6rten<! osszerytij tdsdrcil, elsz6llitasarol es kezel dsdrol.

A gazdalkodo szervezetekndl keletkezo hdnutitsi hulladekhoz hasonlo vegyes

hull adek osszegyiij tdsdr<ll, elsz6ll itasarol es kezelds6rol.

Az iltala iizemeltetett hulladekgytijto ponton, hulladekgytijto udvarban a hulladek

6tvdtel6r6l, osszegytij t6sdr<il, el sz5.ll it6sarol ds kezel6sdrcil.

b) Adminis ztratl feladatok.

konyvel6s, sz6mvitel, bdrsz6mfejt6s

adminisztr6cio, nyilv6ntart6s, adatb6zis-kezelds
jogi ilgyvitel
adatszolg6ltatis

c) az Onkormrinyzattal egyuttmrik6dve az rigyfelek szamara kOnnyen hozzafdrheto

iiryfdlszolg6lat es tdjekoil.atirsi rendszer mtik6dtetese (Kozponti [ryf6lszolgiiat cime'. 7632

P6cs, Sikl6si ut 58.), valamint a kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tajekoaatas.

4.2. A Kiizszolgiltat6 k6telezettsdget v6llal tov6bb6:

a) a k6zszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes koni ell6t6s6ra,

b) a kozszol96ltat6s meghatarozntt rendszer, modszer 6s ryakoris6g szerinti teljesitdsdre,

c) a komyezetvddelmi hatos6g altal meghat6rozott mintisitdsi oszt6ly szerinti

k6vetelm6nyek biaosit6s6ra 6s a mintisit6si engeddly hulladekgazd6lkodisi

k6zszolg6ltatasi szerzodes hatdlyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megldt6re,
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d) a kozszolg6ltatds teljesites6hez szriksdges mennyisdgri es min<isegri jArmti, g6p, eszkoz,

berendezds biztosit6s6ra, a szriksdges ldtszdmu ds kdpzettsegri szakember alkalmazAsara,

e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztonsigos ds bovithet<! teljesitds6hez sztiksdges

fejlesztdsek es karbantartasok elvdgzds6re,

0 a kozszolg6ltat6s kordbe tartozo hulladek kezel6sdre meghat6rozott helyek es

I dtesitmdny ek i gdnybevdteldre,

g) nyilv6ntart6si rendszer mtikodtetdsdre ds a kozszolgAltat6s teljesitdsdvel dsszefiiggo
adatszolgAltat6s rendszeres telj esitesdre,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezelesi ds adatszolgiltatdsi rendszer l|trehozisahoz ds folyamatos

mtik6dtetdsdhez szriks dges felt6tel ek bizto sit6s6ra,

i) az iigyfelek szamara konnyen hozzafdrhet6 rigyfdlszolg6lat es t6jekoztat6si rendszer

mtik6dtetdsdre,
j) a fogyasztoi kifog6sok ds dszrevdtelek elintdzesi rendjdnek meg6llapitAs6ra,

k) a tevdkenyseg ell6t6s6hoz sztiksdges biztositissal rendelkezrk, amely megfelelo f'edezetet

nyrijt a felelossegi k6rben bek6vetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhitdsere,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladek gyrijtesehez az ingatlanhaszrflo legal6bb 2 kul6nb6zo
rirmertdkri gy rij to edeny kd zul vil aszth as son,

m) tobblethulladek elhelyez6sdt szolgdlo, a Kozszolg6ltato 6ltal biztositott zsirk
forgalmaz6s6ra,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkodasi Program eszkoz- ds ldtesitmdny 6llom6nyAnak
hasntalatara.

A Kdzszo I g6ltato h ul I adek gazdal kodisi en g edely en ek szama. PE/KTFOi 00202 -l I 2022
A Kozszolg6ltato megfel el cisegi vel emdny dnek sz6.ma : IJULLG I 1258-4 I 2022
A K6zszol g6ltato minci sit6si engeddly dn ek s zama'. PE/KT FO/ 00889 -7 I 2022
Min6sit6si osztiiy : C/L

5. Mentestil a Kiizszolgiitat6 a 4./ pontban meghatarozott kotelezettsegetol vis maior esetdn,

tovibb6, ha M Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkozelitdsdhez olyan
utviszonyokat A,o- es sikoss6g mentessdg, illetve egyeb okbol j6rhatatlan akdzutl, amely a

Kiizszolgriltatr6 gdpj6rmiiveinek balesetmentes kozlekeddset biztositja. Ez esetben a

Kdzszolgiitat6 az akadily elh6rul6s6t kovetci legkOzelebbi sz6llitdsi napon koteles

szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmozodott
mennyi sdgii tel epril dsi hulladdk elsz6.ll itisdra i s

6. A Kiizszolgriltat6 jogosult megtagadni a hulladek elsz6llit6s6t:
az onkorm6nyzat rendeletdben eloirnol eltero t6rol6eddny kihelyezdse esetdn,

ha a t6roloeddnyben a teleprildsi (kommun6lis) hulladek kordbe nem tartozo anyag
kenilt elhelyezdsre (pl. forro hamu, ko-, dpitdsi tormeldk, allati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hulladdk, folyekony vagy befagyott zsiraddk, gyuldkony vagy
robbano anyag, nagyobb te{edelmii, sulyu tirgy, amely veszelyezteti a

hulladdkszillit6ssal foglalkozo alkalmazott egdszsdgdt, vagy megrong6lhaf a a

gytijtoberendezdst, illetve 6rtalmatlanitdsa sor6n veszdlyezteti a k6myezetet.)
a hulladek nem a szabv6nyos, zart taroloeddnyben, illetve nem a Kiizszolgfltat6tril
v6s6rolt jelzett zsdkban kenil kihelyezesre,

6-^_ ni



a hulladek oly modon kenil kihelyezesre, hogy a t6roloedeny mozgatdsakor a

kiszorodas veszdlye fennill (nem lez6rt, illetve sdrtilt edeny)

ha a tiroloed6ny kortil szabalytalanul, annak mozgat6st 6s tiritdst akadalyoza modon
tdbblethulladek kertilt kihelyezdsre
amennyiben a t6roloeddnyek jelzdse bevezetdsre kerul - a t6roloedenyek matric6j6nak
hi6nya, illetve sdnildse esetdn.

7. Az alviilalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v[gezheto tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alvillalkozo(ka)t igenybe venni. A Kiizszolgiltat6 az

alvdl I al kozo i gdnybevdtel dt kotel es az O n ko rm inyzat szunar a bej el enteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvillalkozo tevdkenysdgdert a Kiizszolgrlltat6 ugy felel,
mintha maga j6rt volna el

8. A Kiizszolgiitatis teljesitdsdvel dsszeftiggci adatszolgiltatis biztosit6sa drdekdben a

Kiizszolgfltat6 az 1./ pontban meghatarozott szolgiltat6si tertiletre vonatkozoan elkril6nitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teniletrol elszillitott
ds drtalmatl anitott tel epil dsi hul I addk mennyi sdgdt.

9. Ak6zszolg6ltatis ig6nybevdtelere k6telezettek a kozszolg6ltat6s teljesitdsdvel kapcsolatos
mincisdgi 6szevdteleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiltati szdkhelydre (7632 Pecs,
Siklosi [t 52.) vagy a 7602 Pdcs, Pf. 176. postacimre kell cimezri, ds a Kiizszolgeiltat6
koteles ir6sban l5 napon belul megv6laszolni. Haladektalanul intezkeddsre kdteles a

Kiizszolgiltatri k6myezetszemyezds esetdben, ha az a k6zszolg6ltat6sr tevdkenysdgdvel
okozati osszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, eszrevdtel az Onkormanyzat helyi
hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltatds rendjdrcil szolo rendelet6nek rendelkezdset kifog6solja, a

Kiizszolg{ltatri 30 napon beltll koteles az rigyiratot - a panaszos egyidejti drtesitdse mellett-
az Onkorm inyzathoz megkuldeni.

10. Kiizszolgriltatris dija
10.1 A hulladekgazdalkodasi kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai ds K6zmii-
szabbJyozasi Hivatal javaslatdnak figyelembevdtelevel az illetdkes minisZer rendeletben
irllapitja meg ds a Koordin6lo szerv szedi be.

A Ht. 32lA. $ (ae) e) ponf a alapjan a Koordin6lo szerv beszedi a kozszolg6ltat6si dijat es

kifizeti a kdzszolg6ltatoknak a hulladekgazd6lkodisi k6zszolg6ltat6si es szolg6ltatdsi dij
megAllapitds6ert felelos miniszter rendeletdben foglaltaknak megfeleloen meghat6rozott
szolgiltat6si dijat.
Az allam e feladatainak ell6t6sira koordin6lo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6lo szerv)
hoz ldtre.

A helyi kdzszolg6ltato, a teleptildsi 6nkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazdilkod6si
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds informAciot, ami a Koordin6lo szerv
feladatkdrenek gyakorl 6s6hoz sz0ks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolgdltatasi dij feloszt6sdnak elvdt. A
miniszter a Koordinil6 szerv javaslatinak figyelembevdtel6vel rendeletben illapiqa meg a
Koordin6l o szen, 6ltal a kdzszolgaltatonak fi zetend<! szol g6ltat6si dij at.

6=- n'



10.2 A kdzszolg6ltato 6ltal alkalmazott
91.$, valamint a6412008. (1I1.28.) Korm.

kozszolg6ltatasi dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$

rendelet rendelkezdseinek megfelelcien tdrtdnt.
ES

iltal fizetendo riritdsi diiak:

Edenymdret Egyszeri netto riritesi dij
(Ft)

60 ter+ 106,-

80 ter 112,-

I l0-120 liter 195,-
*a 385/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lakoingatlant egs'ediil es eletr-itelszeruen haszndlo termeszetes

szemelf ingatlanhaszndlo reszere, a teleptilesi onkormdnvzat eltal kiadott igazolis alapjdn

Ipari ( eazdalkodo szen'e;

Eddnym6ret Egyszeri netto tiritdsi dij
(Fr)

ll0 ter 226,-

t20 ter 247.-

2.40 ter 193,-

770 ter I 582,-

I 100 liter 2 260.-

A rnt

Eddnymdret Egyszeri netto riritdsi dij

Gt)
ll0 ter 195,-

r20 ter 213,-

240 ter 125,-

770 ter I 364.-

1 100 liter 1949.-

Tobbl ethulladek gytij tesdre szolgil o zs6k ar a. 3 61,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az Altalinos forgalmi ado megfizet6se tekintetdben mindenkor a hatAll'os AFA
tdrvdny rendelkezdseinek megfel elcien I 6mak el .

11. A[ami hullad6kgazdrllkoddsi kiizfeladat-elldtris
11.1 Az illami hulladekgazd6lkodasi k6zfeladat ell6t6sira l6trehozott szervezet

kijel6leserol, feladatkordrril, az adatkezelds modjdrol, valamint az adatszolg6ltat6si

k6telezettsdgek rdszletes szabalyairol szolo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3 S (1) bekezd6se alapjdn a Korm6ny aHt.32lA $ (l) bekezddsben

meghat6rozott feladatokra Koordin6lo szervk6nt az NHKV Nemzetr Hulladdkgazdrllkodasi

Koordin6lo ds Vagyonkezelo Zartkdnien Mrikddo R6szvdnytirsas6got jel6lte ki.

ll.2 A Koordin6lo szerv a k6zszolg6ltat6si dijakra vonatkozo sz6ml6kat az Adatkorm.rend.

20.$ (1) bekezddse szerinti adatszolgAJtat6s alapjdn alliga ki. A kozszolg6ltato hi6nyos vagy

kdsedelmes adatszolg6ltat6sa esetdn a Koordin6lo szerv a nem megfelel<i adatszolg6ltat6ssal



6rintett ingatlanhasm6lo tekintetdben a Koordin6lo szerv iital legutobb kisz6ml6zott
k6zszolg6ltatasi dijrol ellit ki szamlat Azezzeldsszeftiggdsben keletkezri dijkorrekcio esetdn

minden helytallasi kotelezettsdg a Kdzszolg6ltatot terheli. Az igy keletkezci kozszolg6ltat6si
dijkul6nb6zet pozitiv mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a kdzszolgaltatonak fizetendri eseddkes

szolg6ltat6si dijba besz6mitja. A kdzszolg6ltato hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltatas6bol
eredci, a Koordin6lo szer\/ altal nem megfelelo adattartalommal kiallitott sz6ml6.kkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezmdnydrt a K6zszolg6ltatot terheli a felel<issdg.

11.3 A Koordinilo szen'az Adatkormrend. 20. $ (l) bekezdds szennti adatszolgiltatasbol
kiindulva megAllapitja azon ingatlanok kordt, amelyre nincs kdzszolgiltatdsi dijfizetes
meghatarona az adatszolgiltatasban, ugyanakkor vdlelmezhetci, hogy az ingatlannal
dsszeftiggdsben teljesitds t6rtdnt. A Koordinalo szew e k6rben jogosult ingyenesen adatot
kdmi az illetdkes hatos6gtol a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sbol hiinyza
ingatl anok ds szriksdges adataik meg6llapit6sa drdekdben.
A fentiek alaplan rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6lo szerv megktildi a
kdzszolgiltatonak, es felhiqa a kdzszolgiltatot, hogy a megkrildott ingatlanokon vegzett
szolg6Jtat6s6nak megfelelcien korigSlja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkesobb az drtesit6s kdzhendteldt k6vetci 8 napon behil.
A korrekciot kovetcien - a kIzszolg6ltato elt6r<! adatszolg6ltat6sa hianyaban - a Koordin6lo
szery a k6zszol g6ltat6si dij at az in gatl antul aj donosn ak sziml iuza ki.

ll.4 A Koordin6lo szerv akiszamlazott ds az ingatlanhasnalo altal hatiridon behil ki nem
fi zetett kozszolg6ltatdsi dij behajt6sa drdekdben intezkedik.

11.5 A Kdzszolgaltato rlszere a kdzszolg6ltatisi szerz<jd6sben rogzitett feladatok ell6tisiert
a Koordin6lo szerv a hulladekgazdilkoddsi kozszolg6ltatasi dij meg6llapit6siert felelcis
miniszter iltal meghatarozatt szolgdltat6si dijat fizet.

11.6 A kozszolgaltato az Onkorm6nyzat, mint ell6t6sert felelcls 6ltal kiadott
teliesitisigazoldssal igazolja hogy a kozszolg6ltat6 teljesit6sevel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesitdsigazol6snak a k6zszolg6ltato 6ltal a Koordinilo szerv rdszdre a
rendszeres adatszolg6ltatas keretdben tdrtdnri megkulddse a szolg6ltat6si dij fizetesdnek
feltdtele.

Az Onkormanyzat koteles a teljesitdsigazol6st a Kozszolgaltato rdszere a teljesit6ssel drintett
idoszakot kOveto 5 napon belul kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesitesigazolds
kiadasival alapos indok nelktil kdsedelembe esik, ,gy a k6zszolg6ltato jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezri karat az Onkorm6ny zat fele drvdnyesiteni.

11.7 A szolg6ltatasi dilban a hulladekgazdilkod6si k6zszolgiltatis teljes k6zvetlen koltsdge
megtdritdsre kenil, igy a haszonanyag drtekesitdsdr<il a Koordinalo szerv gondoskodik rigy,
hogy a kOzszolg6ltato valamennyi haszonanyagot koteles a Koordinil6 szerv riltal kryeldlt
szervezetnek atadni. A haszonanyag-drtdkesitesbcil ered<i bevdtel a Koordin6lo szervet illeti
meg.



11.8 Az Adatkorm.rend. 4 $ (4) bekezddse alapj6n az Onkormanyzat a kozszolg6ltat6si

szerz<iddst annak megkdtdsdt vagy modosit6s6t k6vettien haladdktalanul, de legkescibb 8

napon beltil elektronikus uton megktildi a Koordin6lo szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgriltatisi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerzcid6st 2023. janurir 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hatarozott idore, 2023.

jrinius 30. napjaig kotik.

Felek a szerziddst kozos megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. Akiizszolgiltatisiszerz6d6smegsziin6se
A kozszolgiltatisi szerzodds megsztinik

a ) a b enn e m egh at6.rozott i dcitartam I ej 6rt6v al,

b ) a K6zszol g6ltato j ogutod nelktil i megsztin6sdvel,

c/ el6ll6ssal, ha a telj esitds mdg nem kezdodott meg,

d/ felmond6ssal

e) a felek k6zds megegyezdsdvel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerziddst a Polgiri Tdrvdnykdnyvben

meghat6rozott felmond6si okokon tulmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgiltato

a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6sa soran a kdrnyezet vddelm6re

vonatkozo jogszab6lyok vagy a ra vonatkoz6 hatos6gi dont6s eloirdsait sulyosan

megs6rtette, ds ennek tdnydt a biros6g vagy a hatos6g jogerosen meg6llapitotta,

a szerz<ld6sben megAllapitott kdtelezettsdgdt neki felrohato modon sirlyosan

megsdrtette.

a hulladdkgazd6lkodisi k6zszolg6lt atasi szerzoddst az Onkorm6nyzat felmondj a, ha a

K6zszolgfltato nem rendelkezik min<isitdsi enged6llyel vagy megfelelcisdgi

v6lemdnnyel.

13.2 A Kozszolg6ltato a Polgiri Tdrvdnykdnyvben meghat6rozottakon ttlmenoen a

kozszolgiltatasi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

az Onkormanyzat a kozszolgiltatdsi szerzciddsben meghatarozott kdtelezettsdgdt - a

K6zszolg6ltato felszolitdsa ellendre - sulyosan megsdrti, 6s ezzel a K6zszolgirltatonak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hulladekgazd6lkodisi kozszolg6ltat6s teljesitdsdt; va5,

a kdzszolg6ltatasi szerzodds megkdtdset k6vettien hat6lyba ldpett jogszabaly a

k6zszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy valtonatja fleg, hogy az a

Kozszolg6ltatonak a hulladdkgazdilkod6si kozszolg6ltatas szerzbd6sszerti teljesitdse

kordbe tariozo ldnyeges 6s jogos erdekeit jelentos mdrtdkben sdrti.

13.3 Ha a hulladekgazd6lkoddsi szerzriddst a kozszolgiltato felmondja, a teleprildsi

onkorm6nyzat haladektalanul gondoskodik uuJ kozszolg6ltato kiv6laszt6s6rol.

A fentiek teljesrildse esetdn a k6zszolg6ltatasi szerzod6s felmondasi ideje 6 honap.

A felmondisi ido alatt a Kdzszolg6.ltato a hulladdkgazdAlkodasi kozszolgiltatest veltozatlanul

ellitja.



13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felrohato okbol meghifsul, illetve ha a szerz<idds
neki felrohatoan sz[inik meg, az Onkorminyzat az dves k6zszolg6ltatasi dij SOoh-inak
megfelelo meghiusul6si k6tber fizetdsere koteles.

14. Elj:irris a szerz6d6s megszfin6se eset6n
A kdzszolgaltat6si szerzcidds megsziindse vagy megszrintetdse eseten a Kozszolg illtato az ij
k6zszolg6ltato kiv6lasztasaig, de legfeljebb 6 honapig a kdzszolgiltatist viltozatlanul ellitja.
A hulladekgazdalkodrlsi kozszolg6ltatasi szerzSdds megsz[indse esetdn a k6zszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban Idvo tigyek iratait ds nyilvintart6sart a Kozszolgitltato a
teleptil6si 6nkorm6nyzatnak akdzszolgitltat6si szerzodds megsz[indse napj6n eadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elscisorban az egymas kozotti t6rgyal6sok
sor6n igyek eztek rendezu .

Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s utjan 60 napon beltil nem tudj6k rendezri, a birosigi
eljaras lefolytatAsAra a Pdcsi J6risbir6s6g, illetve ertekhat6rtol ftiggcien a Pdcsi Torvdnyszdk
illetekessdget kotik ki.

16. f rtesit6sek
A jelen szerz<id6ssel kapcsolatos b6rmely igenyt vagy nyilatkozatot, koveteldst ir6sba kell
foglalni.
A szerz6dds telj esit6sdvel kapcsolatos tgyintdzdsre, nyilatkozattdtelre j ogosultak:

az Onkorm inyzat rdszdr6l.
ndv: Frirdcis Zoltan polg6rmester
telefon: 721456-131

e-ma il : hiv atal@magyarbo ly. hu

a Kiizszol g iitat6 rdszdrcil :

nev. Biro Pdter rigyvezetri
telefon: 721 805-420
e-mail: dclkomrri delkonr.hu

A kapcsolattartok adatait (nevdt, cimdt, e-mail cimdt, telefonsz6mit stb ) a Felek kiz6rolag a
szerzodds teljesitds6vel osszeftigg<i kapcsolattart6s cdlj6bol, illetve az al.rhoz kapcsolodo
egyebjogos drdekek drv6nyesitdse drdekdbenjogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sor6n a
kapcsolod6 jogszabilyok es adatvedelmr szab6lyzatalk rendelkezdsei szerint j6mak el.

17. Mecsek-Dr{vaHullad6kgazdrilkodisi program
A Kdzszolg6ltato koteles igenybe venni a Mecsek-Driva Hulladekgazd6lkod6si pro.lekt
keretdben megvalosulo ldtesitmdnyeket ds eszk6zoket a kozszolg6ltat6s teljesitdse kapcs6n.
Felek k6telezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatuozatainak.

fr
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18. R6szleges 6n6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzodds barmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik r6sze

{rvdnytelen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagv biros6g

annak ervdnytelensdgdt allapiga ffieg, fgy a szerzodds t6bbi rd,sze drvenyes es

kik6nyszeritheto, kivdve, ha andlkril birmelyik Fel a szerzoddst nem k6t6tte volna meg. A

lelen szerzodesben nem szabalyozott k6rddsekben els<lsorban a hulladdkrol szolo 2012. evi

CLXXXV. t6rvdny (Ht.), a klzbeszerzdsekrol szolo 2015. evi CXLIII. torvdny (Kbt.), a

Magyarorszig onkormd.nyzatairol szolo 2011 dvi CLXXXX. torvdny (MOtv). vzrlamint a

Polgiri Tondnyk6nyvrril szolo 2013. evi V. torvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve avonatkozo

agazatt j o gszab 6lyok i r6ny ado ak.

Jelen szerz<ld6st a Felek annak elolvas6sa ds drtelmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegyezot, jov6hagyolag ir1 6k al6.

xistippti,,0&2 en szepfenb<r h6nap l'3'nup
D6!-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pdcs, Sikl6si tit 52.

C6gjegyz6kszdm: 02-09-064556
i 11541587 -2-02

inyzata D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg{ltat6
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Kislipp6 Kdzsdgi 0nkorm6nyzat kdpvisel6-testiiletdnek 2022. szeptember 28-An megtartott
nyilvrinos testiileti iilCs€nek jegyz6k6nyvdb6l:

A k6pviseld-testf,Iet 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod{s n6lklll az akibbi
hatdrozetot hozta:

4612022. (IX.28.) Kt. hat6rozat:
D6l-Kom Nonprofit Kft. - hullad6kgazdrilkodrisi
kdzszolgdltatdsi szerz6d6s elfogaddsa 6s diint6s
dijkedvezm6ny nyrijtris616l lakossdg r6sz6re

Kislipp6 K6zs6g Onkormrinyzatinak k6pvisel6-
testiilete a jegyz6kiinyw mell6klet6t k6pez6 D6l-
Kom Nonprofit Kft. kiizszolgdltat6val kiitend6
hullad6kgazddlkoddsi kiizszolgriltatdsi szerz6d6s
tartalmdt megismerte, azt elfogadja 6s
felhatalmazza a polgirmestert a szerz6d6s
aldirrisfra.
Kislipp6 Kiizs6gi dnkormrinyzat K6pvisel6-
testiilete eg rittal arrril is hat{roz, hory minden
kislipp6i ingatlanhaszn{li r6sz6re l}Oyo
dijkedvezm6nyt biztosir (timogat6s).
Ennek megfelel6en k6rik a kiizszolg6ltat6t, hory
a l00oh dijkedvezm6nyt a szen6d6tt
ingatlanhaszn6l6k minderyikdn61 6rv6nyesiteni 6s
a. dijkedvezm6ny iisszeg6t Kistipp6 Kiizs6gi
Onkorminyzata rdszlle sz mli.zni
sziveskedjenek,

Hatdrid6: azonnal 6s 2023. janufr l-t61.
Felel6s: Fiird6sZolt6npolgdrmester

K.m.f.

Kiadmriny hiteldiil:


