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HULLADEKGAZDAITONASI TOZSZOLGALTATAS I SZERZ6ONS

rniisreszrol:

Kist6tfalu Kiizs6g Onkormf n yzata
sz6khely: 7768 Kist5tfalu, Bem ap6 u. 1.

PIR sz6m: 334275

ad6sz6m: 1 5 33427 3 -l -02
k6pviseli: Holl6v6ri Magdolna polgdrmester
mint onkorm lnyzat (a tov6bbiakban : Onkormf nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommundlis Szolgr{ltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tf rsasrig
sz6khelye: J 632 P ecs, Sikl6si it 52.
c 6 gtr e gyzdkszima: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szdma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100219306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pecs-K<ik6ny Region6lis
Hull ad6kke zelo Kozpontl ;

KSH sz6m a: I 1541587-3 8 I 1-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint Kri z szol g6ltat6, a tov6bbi akban : Kiizsz olgi./rtart6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - krizott az alulirott helyen 6s napon az alhbbi
feltetelek mellett:

Szerzbdl Felek a telepiilesi hullad6k gytijt6s6re, sziilitfusdra 6s kezel6s6re vonatkoz6
kozszolgiitatris folyamatossagiinak biztositAsa 6rdek6ben a telepril6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok es kotelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
vegrehajt6shra az al6bbi szerzoddst kotik meg:

l. A szerzSd6s c6lja
1.1. Magyatorszig helyi onkormfunyzatair6l sz6l6 2Ol1.6vi CLXXXIX. torv6ny 13. g (1)
bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kcizfeladatok k<jr6ben
ell6tand6 helyi <inkorminyzati feladatok koz6 tartozik ktildn<isen a kcirnyezet-eglszsegugy
(koztisztas6g, telepiil6si komyezet tisztasiig6nak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hulladekr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezd6se
szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6s6t a
kcizszolg6ltat6val kdtott hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerzod6s ritjrln biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az 6nkormfnyzat Kepviselo-testiilete
alapjdn jott letre.

Kt.sz. hatirrozata

1.3. A jelen szerzod6s celja, hogy Kist6tfalu Kozs6g kozigazgatdsi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokndl, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyi.itt:
irigatlanhasznitl6) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal
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kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat es a

Kiizszolgriltat6 k6z6tti kapcsolatot, a X'elek jogait 6s kotelezetts6geit szabitlyozza.

,,

2.1. Az dnkorminyzat megbizza a Kiizszolgfltat6t az alibb meghatbrozott feladatok
elv69z6s6vel:

Kist6tfalu Kozs6g kdzigazgat6si tertilet6n a teleptil6si hullad6k begytijt6sevel 6s elhelyezes

c6lj6b6l tort6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rrigzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkod6si Prograrn eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llom6nyrinak ig6nybev6tel6vel -kdzszolghltat6si szerzodes keret6ben:

vegyes hullad6k gyrijt6se, sz6llitrlsa 6s kezel6se hetente 1 alkalommal
lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
elktilonitet t I szelektiv/ hul I ad6kgyuj tes k6thetente 1 alkal omm al

zoldhullad6k sz6llitris 6vente 2 alkalommal

2.2. A Kiizszolg6ltatri a 2.1. pontban megltatitrozott feladatok elv6gz6set 2023.6prilis l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgilltat|, a Ht.-ben, illetve az rde vonatkoz6

jogszab6lyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kizdrolagosan jogosult

Kist6tfalu Kozseg kozigazgatdsi teriilet6n a telepiilesi hullad6k gytijtesere 6s kezel6sere

ir6nyul6 kozszolghltatAsok ell6t6s6ra.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: teleptil6si hulladek gytijt6sere 6s kezeles6re irrlnyLrlo

k<izszolg6ltat6i feladatok e116t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6lo

ahiztarthsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k ftszltkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A kozszolg6ltat6s teljesit6senek tertileti kiterjed6se: Kist6tfalu Kozseg koztgazgatasi

teriilet6n.
A kozszolg6ltatSs k<ir6be lmtrtoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a I(<ikenyi Region6lis

Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 5trak66llom6son, illetve m6s, kdmyezetv6delmi, mukod6si

enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitmenyben.

3. Az Onkormf nyzat kiitelezetts6gvr[llal6sa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt krizszolgdltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgiltat6nak
kizSr6lagos jo got biztosit.

3.2. Az Onkormdnyzat kotelezetts6get v6llal:

a kozszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6t6sdhoz a Kozszolg6ltat6 szaman

szi.iks6ges inform 6ci6k 6s ad atok szolgiitathsfu a,

a kozszolg5ltat6s kdr6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek

kozszolgilltatrls s al t<irt6no <i s szehango I 6s anak el o s egit6s 6re,

a kozszolgiltat6snak a telepiil6sen vlgzett m6s kozszolgiitat6sokkal valo

osszehangol6s6nak elo segit6s6re,

a Kri zszol g61tat6 ki z616l ago s kozszolg|ltat6si j o g6nak bi zto si t6s 6ra
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a telepiil6s kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re ktitelezett ingatlanhaszntioi
vonatkoz 6s 6b an n6v- 6s cimj egy z6k 6tadils6r a, adate gyezet6sre,

kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iltadhsilra,
az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biztositott dijkedvezm6ny
vagy mentess6g miatt felmeriilo kolts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szttmfira,
a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gffit6s6re, szillitilsira, kezeles6re
szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek megltatirozhsdra. Ennek keret6ben kijeloli - a

Kozszolgfitat6val egyeztetve - azokat a gffitopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgiitato ittvegye kozteri.ileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
rnely ingatlanokhoz aKozszolgiitat6 6ltal alkalmazott gdpjdrmtivel nem tud behajtani,
a hullad6ksz6llit6 j6rmti szdmira megfelelo ftviszonyok biztosit6s6ra, (ki.ilonos
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a krizrit tirszelv6ny6be bel6g6
fadgak levrigds6ra),

a kozszolgitl tat 6s i szerzod6s kozzltltelero I a hel yb en szok6so s m6don gondo sko dik,
gondoskodik az elk{ilonitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervezeser6l.

4. A, Kdzszolgriltatri kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:
A hintartisban kel etkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udtlo es idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellhtbsi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
r6sz6re az 6ves hulladdkgazd6lkod6si kozszolgdltatAsi dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Lomtalanitiis 6vente 1 alkalommal
iii. Elktilonitett /szelektiv/ hulladekgffi t6s k6thetente I alkalommal
iv. Zoldhulladek g),rijt6s 6vente 2 alkalommal
tort6no 6 s szegyrij t 6serol, elszilllitisitr6l 6s kezel6s 6rol.

A gazdrllkod6 szervezetekn6l keletkezS hdztartilsi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hull ad6k 6 s szegyiij t6s6ro l, elszdllithsfir6l 6s kezel6s6r6l.
Az illtala i.izemeltetett hullad6kgyujto ponton, hullad6kgytijtS udvarban a hullad6k
6tvetel6r5l, 6sszegytijt6s6r6l, elsz6llitdsdr6l 6s kezel6s6r6l.

b ) Admini s ztr ativ feladatok:
konyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
adminisztr6ci6, nyilvrlntart6s, adatb6zis-kezel6s
jogi tigyvitel
adatszol96ltat6s

c.) az Onkormrinyzattal egytittmtikodve az tigyfelek szitmira konnyen hozziferheto
tigyf6lszolg6lat 6s t|jdkoztatisi rendszer mtikodtet6se (K6zponti iigyf6lszolg6lat cime7632
P6cs, Sikl6si ft 58.), valamint akozszolgiltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tfujdkoztatils.



4.2, A Kdzszolgil tat6 kritel e zetts5get vil I al tov6bb6 :

a) akozszolgdltat6s folyamatos 6s teljes kcini ell6t6s6ra,

b) ak6zszolgilltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kornyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

ktivetelmenyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si engedely hullad6kgazd6lkod6si
k6zszolg6ltatdsi szerz6d6s hat6lyossSg6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a k<izszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gri 6s minos6gti j6rmri, g6p, eszkoz,

berendez6s biztosit6sira, a sziiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzettsegri szakember alkalm azisitra,
e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6s6hez sztiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a kozszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6sere meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikodtet6sere 6s a k<izszolg6ltat6s teljesites6vel osszefiigg6

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesites6re,

h) a nyilvdntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyantatos

mrikodtetes 6hez sziiks6ges felt6tel ek bizto sit 6s6r a,

i) az iigyfelek szhmitra konnyen hozziflrheto tigyf6lszolgdlat 6s tdjekoztat6si rendszer'

miikridtet6s6re,
j) a fogyasztoi kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek megdllapitds6ra,

k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nytijt a feleloss6gi k<irben bekovetkezett dnkormhnyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyfijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6legal5bb 2 kiilonbozo
tirm6rt6kti gytij to ed6ny kri ztil v6l aszthas son,

m) tribblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kozszolg6ltat6 6ltal biztositott zsdk

forgalmazhsdra,
n) a Mecsek-Driwa Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llorn6ny6nak

hasznillathra.

A Kozszolgilltato hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szima: PE/KI'FO 100207-112022.,

PE/KTFO I 00202 -8 I 202 t.
A Koz szo I g6ltat6 megfel elo s 6 gi vel emenyenek sz6ma'. KP I 26937 -2 I 2020,

A Kozszolg6ltat6 minosit6si enged6ly6nek szitma'. PE/KTFO/00889-15/2022.,
PE/KTFO I 037 0 4-s 12022.

Min6sit6si osztily: C/I.

5. Mentes{il a Kiizszolgiltatf a 4.1 pontban meghat6rozott kotelezettseg6tol vis maior eset6n,

tov6bb6 ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelitesehez olyan

titviszonyokat ftr6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kozutl, amely a

Kiizszolgr{ltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltatri az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkozelebbi szAllitdsi napon koteles

szolgiiltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt szdllit6si napokon felhalmoz6dott

mennyis6gu teleptil6si hullad6k el sz6llit6s6ra is.
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6. A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
az onkormdnyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hul1ad6k k6r6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si tormel6k, 6llati tetem, mar6, mlrgezo
anyag, elektronikai hulladek, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy
robban6 ar,yag, nagyobb terjedelmti, srilyfi tdrgy, amely veszllyezteti a

hullad6ksz6llitSssal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6g6t, .vagy megrong6lhatja a
gffitoberendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a kdrnyezetet.)
a hulladek nert a szabvSnyos, zirt ttrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgfltat6tril
v6s iiro lt jelzett z s6kb an kertil kihel y ez6,sr e,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6edeny mozgatirsakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nemlezirt illetve s6riilt ed6ny)
ha a trirol6ed6ny konil szab6lyalanul, annak mozgatist 6s tirit6st akaddlyozo m6don
tobblethull ad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6edenyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tiirol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve sertl6se eseten.

7. Az alviilalkoz6 / teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vEgezhetis tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgriltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgfltat6 az
alviillalkoz6 ig6nybev6tel6t krjteles az Onkorm ilnyzat szimdrabejelenteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alvilllalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszol giltat(t rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgdltatrls teljesit6s6vel <isszefiiggo adatszolgdltat6s biztositilsa erdek6ben a
Kdzszolgiltatfl az 1./ pontban megltatfurozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkozoan elkiil<jnitett
nyilv6ntart6si rendszert ktiteles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltatiisi tertiletrol elsz6llitott
es 6rtalmatlanitott tel epi.ilesi hullad6k mennyi s6get.

9. Akozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kritelezettek a krizszolgdltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos
rninos6gi eszreveteleiket, kifogiisaikat ir6sban a Kiizszolgiitat6 sz6khelyere (7632 p6cs,
Sikl6si nt 52.) yagy a7602 P6cs,Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgriltat6 koteles
ir6sban l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre koteles a Kiizszolg iitat(t
kdmyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kozszolgdltat6si tev6kenys6g6vel okozati
osszefligg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az dnkorm6nyzat hell
hulladekkezelesi krizszolgiiltatds rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kozszolgiltat6 30 napon beltil k<iteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az O nkorm ilnyzathoz megki.ildeni.

10. Kiizszolgfltatris dija
10.1 A hullad6kgazd6lkodrlsi kozszolgilltat6si dijat a Magyar Energetikai es Kozmri-
szabillyozilsi Hivatal javaslatdnak figyelembev6tel6vel az tlletlkes miniszter rendeletben
6llapitja meg es a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapjSn a Koordin6l6 szerv beszedi akozszolg6ltatasi dijat 6s
kifizeti a kcizszolg6ltat6knak a hullad6kgazdillkodilsi kozszolgriltat6si 6s szolg6ltat6si dij
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meg6llapit6s66rt felelos miniszter rendeleteben foglaltaknak megfeleloen meghat6rozott
szolg6ltat6si dijat.
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hozl6tre.
A helyi kozszolgiitato, a teleptil6si onkorm6nyzat, valamint a hulladekgazdrilkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot es informiici6t, arni a Koordiniil6 szerv

feladatkor6nek gyakorlisithoz sztiks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett k<izszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a k6zszolg6ltat6nak frzetendo szolghltatilsi dijat.

10.2 A kdzszolgbltat6 6ltal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij rnegSllapit6sa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendeletrendelkezeseinekmegfeleloen tort6nt.

nett6 iirit6si dii

212,-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es 6letvitelszertien haszn6l6 tenn6szetcs

szem6ly ingatlanhaszn616 rlszlre, a teleptil6si onkorm6nyzat eltal kiadott igazol6s alapj6n.

zetek) di

Ed6nym6ret nett6 iiritesi dii Gt
110 ter 364,-

120 ter 433,-

240 ter 865,-

1.$ (6) bekezd6s ek 6s szoci6l d

Ed6nrum6ret Esyszeri nett6 i.irit6si dii (F0

1 10 liter 292,-

r20 ter 318,-

240liter 636,-

I 100 liter 2 917,-

Tobblethullad6k gyiij t6s6re szol 9616 zsik 6r a: 3 6 1, - Ft+Afa/db.

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

torv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j 6rnak el.

11. AUami hullad6kgazdflkodfsi kiizfeladat-ell6tfs
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezel

kijekil6s6r6l, feladatkor6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6lo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a HL 321A. $ (i) bekezdesben

80 liter
1 1 0- 1 20 liter
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rneghatarozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodisi
I(oordin6l6 es Vagyonkezelo Zirtkrinien Mlikodo R6szv6nyt6rsas6got jelolte ki.

ll.2 A Koordiniio szew akozszolgAltat6si dijakra vonatkoz6 sz6mlikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A kozszolgdltat6 hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolgiitat6sa eseten a Koordinill6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
erintett ingatlanhaszniio tekintet6ben a Koordin6l6 szery Sltal legut6bb kiszfimliu;ott
kozszolg6ltatdsi dijr6l 6llit ki szhmli./' Az ezzel <isszefiiggesben keletkezo dijkorrekci6 eset6n
trinden helyt6ll6si kcitelezettseg a Kozszolgdltat6t terheli. Az igy keletkezo kozszolg6ltat6si
dijkiilonbozet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetendd esed6kes
szolg6ltat6si dijba besziimitja. A k<izszolg6ltat6 hi6nyos vagy helyelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezmlnydrt aKozszolg6ltat6t terheli a feleloss6g.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva rneg6llapitja azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs krizszolgiitathsi dijfizetes
meghatiirozva az adatszolgriltatdsban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefi.iggesben teljesites tort6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6sigt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiitat6sb6l hiinyzb
i n gat I anok es s zi.iks 6 ges adatai k me gillapitils a 6rd ek6b en.

A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megki.ildi a
kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a krizszolgilltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vegzett
szolg6ltatris6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiltat6st
legk6sobb az 6rtesit6s kezhezvetel6t kovet6 8 napon beltil.
A korrekci6t k<jvetoen - a k6zszolgdltat6 elt6r6 adatszolg6ltat6sa hianydban - a Koordin6l6
szerv a ko zszolgilltat 6s i d ij at az ingatlantuI aj dono sn ak szitmlilzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhasznil6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem
frzetett kozszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdekeben int6zkedik.

I 1.5 A Kozszolg6ltat6 rdszere akozszolgiltatrisi szerz6d6sb enrdgzitett feladatok ell6t6s6ert
a Koordiniio szerv a hullad6kgazdhlkodhsi k<izszolg6ltat6si dij meg6llapitis66rt felel6s
rn i ni s zter 61 tal megh a thr ozott szol gilltatlsi dij at fi zet.

I1.6 A kozszolgiltato az 6nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott
telies[tdsigazoldssal igazolja, hogy a kiizszolgriltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
rrrenilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolgeltat6 iital a Koordin6l6 szerv r6sz6re a
rendszeres adatszolg6ltat6s kereteben t<irt6no megkiild6se a szolgdltatisi dij fizet6s6nek
f.eltetele.

Az dnkorminyzat k<iteles a teljesit6sigazolilst a Kdzszolg6ltat6 rlszbre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot koveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolils
kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, ugy a kozszolghltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kdrdt az 6nkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolgilltatdsi dijban a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgdltat6s teljes krizvetlen k6lts6ge
rnegterit6sre keriil, igy a haszonanyag ert6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
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hogy a kozszolgilltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjAn az Onkormilnyzat a kozszolg6ltatdsi
szerzod6st annak megkot6s6t vagy m6dosit6s6t kovetoen halad6ktalanul, de legkesobb 8

napon beltil elektronikus riton megki.ildi a Koordinil6 szerv rbsz6re.

12. A kiizszolgiltatdsi szerz6d6s hatr{lya
Felek jelen szerzbdlst 2023. fprilis 01. napj6val kezd6do hat6llyal, hatdrozott idore, 2023.
jrinius 30. napj6ig kdtik.

Felek a szerzodlst koz<is megegyezflssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolg6ltatrisiszerz6d6smegsziin6se
A kozszol g6ltat6si szerzod6s megszrinik
a) a benne meg)'ntdrozott idotartam lej 6rt6val,
b ) a Kozszol g6ltat6 j o guto d n6lktili megszrin6s6vel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg,

d) felmondissal
e ) a felek kriz<is megegy ez€s6vel.

13.1 Az dnkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzodest a Polgari Torvenykonyvben

megltatbrozott felmond6si okokon tulmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kozszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kornyezet r,6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rA vonatkozo hat6sigi dontes eloir6sait srilyosan

megs6rtette, 6s ennek teny6t a bir6s6g vagy a hat6sig jogerosen meg6llapitotta,

a szerzod6sben meg6llapitott kotelezetts6get neki felr6hato m6don sulyosan

megs6rtette.

a hulladekgazd6lkod6sikozszolgitltat6si szerzodlst az dnkormdnyzat felmondja, ha a

Kozszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si engedellyel vagy megfelelos6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A K6zszolg6ltat6 a Polg6ri Torv6nykdnyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kozszolg6ltatbsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6sben meghatinozott kotelezetts|,get - a

Kozszolgiitat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megserti, 6s ezzel a Kozszolg6ltat6nak

kirt okoz, vagy akadhlyozza a hulladekgazd6lkod6sikozszolgirltat6s teljesiteset; vagy

a kozszolg6ltatdsi szerzodls megkot6s6t kovetoen hat6lyba lepett jogszab6ly ir

kozszolg5ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit ugy v6ltoztatja Deg, hogy az a

K6zszolg6ltat6nak a hullad6kgazdiikodlsi kozszolg6ltat6s szerzod6sszerti teljesitese

kor6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a kozszolg6ltat6 felmondja, a telepi.il6si

onkorm6nyzathaladektalanul gondoskodlk azij k6zszolg6ltat6 kivdlasztitsirol.
A fentiek teljesiil6se eset6n a kcizszolg6ltatdsi szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
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A felrnond6si id6 alatt aKozszolgilltat6 a hullad6kgazd6lkodAsikozszolghltat6st vSltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitls az 6nkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghitsul, illetve ha a szerzodls
neki felr6hat6an szunik meg, az dnkormanyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dij 50%-anak
megfelelo meghirisuldsi kotb6r fi zet6s6re k<iteles.

14. Eljfrds a szerz6dfls megsziin6se eset6n

A kcizszolgdltat6si szerzodes megszun6se vagy megsztintet6se eset6n aKozszolgtitat6 az ij
kozszolg5ltat6 kiv6lasztirstrig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolg6ltat6st v6ltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdillkodilsi kozszolgAltat6si szerz6d6s megszrin6se eset6n a kozszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kozszolg6ltat6 a

teleptilesi onkorminyzatnak akozszolgAltat6si szerzodlsmegsztin6se napjan 6tadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek rneg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egym6s koz<itti t5rgyaliisok
sor6n i gyek eznek rendezni.
Arnennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolyat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a P6csi Torv6nysz6k
illetekess6g6t kotik ki.

16. Ertesft6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st irrlsba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintezlsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm Snyzat rlszdrol:
n6v: Holl6vdri Magdolna polg6rmester
telefon: 06-7 21377 -77 7

e-mail: polgannester@kistotfalu.hu

a Kiizszolgr{ltat6 r6sz6rol:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezet5
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t, stb.) a Felek kizdr6lag a
szerzodes teljesit6s6vel <isszefiigg5 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az abhoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rvenyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriin a

kapcsol6d6 jogszabillyok 6s adatv6delmi szabillyzataik rendelkez6sei szerint jArnak el.

17. M ecse k-D rriva H ullad6kgazdrilko d risi Pro gram

A Kozszolg6ltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkoddsi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitmenyeket es eszkdzoket a k6zszolgilltatds teljesit6se kapcs6n.
Felek kotelezettseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hathrozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodfls brirmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s 5g, vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t illlapitja heg, ugy a szerzodls tobbi rdsze 6rv6nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lki.il bfrmelyik F6l a szerzod6st nem kototte volna meg.A
jelen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t6rv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. torveny (Kbt.), a

Magyarorsz6g onkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Torv6nykonyvrol sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
Sgazati j o gszab 6l yok ir6nyad6 ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utiin, mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezot, j 6v6hagy6 lag irjik al6.

Kist6tfalu Kiizs6g Q{korm6n yzata D6l-Kom Nonprofit Kft"
Kiizszolg:iltat6
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