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HULLAD6KGAZDALKODAsT xozszoLGALTATAsr sznnz6ons

amely l6trejdtt egyr6szr6l : K6vig6sz6l6s Kiizs6g Onkorm Aayzata
szdkhely: 7613 Koviq6szbl6s, R6k6czi u. 34.

Pl!,.szirn:724232
ad6szim: I 57 2423 4-l -02
kdpviseli: S6ndor Tibor Antal polgiiLrmester

mint dnkormrlLnyzat (a tov6bbiakban: Onkorm{nyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgriltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsas6g
szekhelye: 7632PEcs, Sikl6si rit 52.

c6$egy z€kszitma: 02-09 -0645 56
ad6 szirlrn: 1 | 5 4 I 5 87 -2 -02
KUJ sz6ma: 100279306

KTJ szlma: 100468989 /Pdcs-Kdk6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/;
KSH szima: I 1 5 41587 -381 I -572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter tigyvezetri
mint Ktizszolgriltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolg{ltat6

masrdsz16l:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzlfi az alulirott helyen 6s napon az alitbbi
felt6telek mellett:

Szerzod6 Felek a telepi.il6si hullad6k gyiijtes6re, szrillit6srira es kezeldsdre vonatkoz6

k<!zszolgilltatiis folyamatossrigiinak biaosillsa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok ds kdtelezettsigek rendez6s6re, az ezzpl kapcsolatos helyi <inkormri.nyzati rendelet
vdgrehajtiis6ra az alAbbr szerzdd6st kiitik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. dvi CL)OOilX. titrvdny 13. $ (1)

bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok k6r6ben

ell6tand6 helyi dnkormanyzati feladatok kriz6 tartozil< kiil6ndsen a kdmyezet-eg6szs6giigy
(koztisztasiig, telepiildsi kdrnyezet tisztasdg6nak biztosit6sa, rovar- 6s rrigcs6l6irt6s).

A hullad6k6l szol6 2012.6vi CLX)O(V. tdrveny (a tovdbbiakban: Ht.) 33. S (l) bekezddse

szerint a teleptildsi dnkorm6nyzat a hulladdkgazddlkod6si kdzszolgiiLltatiis ell6tasrit a

k<izszolg6ltat6val kdt6tt hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrisi szerzod€s rid6n biaosida.

1.2. Jelen szerz6d6s az Onkormdnyzat Kdpviselo-t".tiit"t" 1.1.:)i.1.'.1..! r,..r. hatirozata
alapjdn jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzdd6s c6lja, hogy K6vrig6szdlos Kozs€g kdagozgat6si teriiletdn az

ingatlantulajdonosoknril, birtokosoknril, hasm6l6kn il (a tovribbiakban egyiitt:

ingatlanhaszn6l6) keletkez6 telepiil6si szilard hulladdk kezel6sdre ferm6ll6 kcizszolg6ltatiissal
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kapcsolatban - a hatriLlyos jogszabrilyoknak megfelel6en - az Onkorm Atyzat 6s a
Kdzszolgdltat6 kdz6tti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezettsdgeit szabAlyozze.

2.

2.1. Az Onkorm{nyzet megbizza a Kdzszolg{lta t6t az alabb meghatiirozoft feladatok
elv6gzes6vel:
K6v6g6sz6l6s Kdzs9g kdzigazgat6si terilletdn a telep0l6si hulladik begyiijt6s6vel 6s

elhelyez6s cdlj6bol tiirt6n6 rendszeres elsziLllitas6val a szerztiddsben riigzitett idritartamban,
valamint kezel6s6vel is rirtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdriLlkoddsi Program
eszkciz-ds ldtesitrndnyrillomrinyrinak igdnybevdtel6vel - kdzszolg6ltatiisi szen6d6s keretdben:

- vegyes hulladdk gyfijtdse, szrilliti$ i5 kszeldse hetenre I alkalommal
- lomtalanitls 9yette2 alkalommal
- elkiildnitett /szelekriv/ hullad6kgyiijt6s kdthetente I alkalommal

2.2, A Kdzszolgfltat6 a 2.1. pontban meghatirozott feladatok elv6gzes6t 2023, januAr l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzbd*s alapjrln a Kdzszolgrflltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrilyolcrak 6s az <inkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kiair6lagosan jogosult
K6vrig6szdl6s Kdzsdg kdzigazgat6si tertiletdn a telepiil6si hullad& gyiijt6s6re ds kezel6s6re
infuryul6 kdzszolgiiltatdsok ell6tdrsara.

A kdazolg6ltauis megnevezese: teleptildsi hutlad6k gyrijrdsire 6s kezel6s6re infuyul6
ktizszolg.iltat6i feladatok elldtiisa, amely kite{ed a nem termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6
a h6ztartdsi hulladdkhoz hasonl6 hullad€k ft,szet kipezl vegyes hullad6kiira is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A k0?szolgflltatils teljesit6sdnek teriileti kiterjeddse: K6vrig6sz6l6s Kdzsdg ktizigazgatriLsi
teriilet6n.
A kdzszolgeliates kdrdbe tartozo hulladdk elhelyezese is kezel6se: a K6k6nyi Regiondlis
Hullad6kkezel6 Kdzpontban vagy ritrak6rillomilson, illetve miis, kdrnyezetvddelmi, miikdddsi
enged6llyel rendelkez6 hulladdktezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az Onkormf nyzat kdtelerzetts6gvillaldsa
3.1. Az Onkorm{nyzat a 2. pontban irt kt zszolgaltatds ell6t6sara a Kdzszolgdltat6nak
kizi,r6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 0nkormdnyzat kdtelezetts6get vrillal:
- a kdzszolgdltat6s hatdkony ds folyamatos elldt6sritroz a K6zszolgiiltat 6 szimfua

sziiks6ges inform6ci6k is adatok szolgdLltatiisfua,
' a kdzszolg6ltatds kdrcbe nem taftozl hullad6kgazd6lkotl6si tev6kenys6gek

kdzszolgriltatissal t6(6n6 6sszehangol6srinak el6segit6s6re,
- a kdzszolgaltatasnak a telepiildsen vdgzetl mas kdzszotg6ltatdsokkal val6

dsszehangolisrinak el6segit6s6re,
- aKdzszolgriltat6kizrir6lagoskdzszolgriltauisijogAnakbiztosit6sdra
- a telepiilds kdzszolgrlLltatris ig6nybev6tel6re kotelezett ingatlanhaszndl6i

vonatkozisilban n6v- dS clmjegyzek ritadrisrira, adategyezet6sre,



- kedvezmdny, mentess6g esetdn annak alapjriul szolgril6 adatok 6taddsir4
' az Onkorm6nyzat iital rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny

vagy mentessdg miatt felmeriilS kdltsdgek megtdritesdre a Koordiniil6 szerv szitmira,
- a telepiildsi ig6nyek kieldgit6sdre alkalmas hulladdk gytijtds6re, szillititsfua. kezeles6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek. meghat6rozishra. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kcizszolgdltat6val egyeztefie - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a K6zszolg6ltato ilfiegye kdzteriileten a hulladdkot azon ingatlanhasznill6ktol,
mely ingatlanokhoz aKdzszolgiitato riltal alkalmazott glpjitrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmri szhmhra megfelel6 ftviszonyok biztosit6s6ra, (kiilonos
tekintettel a t6li h6- 6s sikossrig-mentesitdsre, valamint a kdzrit rirszelvdny6be bel6go
faagak lev6g6siira),

- a kdzszolg6ltatilsi szerzodeskozzetdteldr6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktilonitett hullad6kgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezdsdr6l.

4. A K6zszolg{ltatr6, kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:
- A hdztartilsban keletkezo:

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ell6t6si id<iszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszndl6k

rdsz6re azdves hullad6kgazdSlkodisi kdzszolghltat6si dij 50%-Lt kellmeg6llapitani.)
ii. Lomtalanitds 6vente 2 alkalommal
iii. Elkiil<tnitett /szelektfv/ hullad6kgytijt6s k6thetente I alkalommal
trirtdno 6sszegyiijt6sdr6l, elsz6llft6s6rol 6s kezel6sdr6l.

- A gazdrilkodo szervezetekn6l keletkez6 hdztartitsi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hul I addk ci ssze gytij t6 s ero l, elszilllitirsitr6 I e s ke ze I 6 s 615 l.

- Az illtala tizemeltetett hulladdkgytijt6 ponton, hullad6kgnijt6 udvarban a hulladdk
6tv6tel6r6 l, ri s sze gyiij td s 6161, elszillitris rlr6l ds kezel6s6r6 L

b) Admini s ztratfit feladatok :

- krinyvelds, sz6mvitel, b6rszlmfejtds
- admini sztrbc\6, nyilv6ntart ds, adatbinis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormrlnyzattal egyiittmtikddve az iigyfelek szitmfua kcinnyen hozzitferhetb
tigyf6lszolg6lat 6s tilekoztatasi rendszer mtik<ldtet6se (Kdzponti tigyf6lszolgdlat cime:7632
P6cs, Siki6si rit 58.), valamint a k<izszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tdjekoztatis.

4 .2. A Kdzszolgirlt a t6 k ri te le zettsl get vd I I al to v 6bb 6 :

a) akdzszolgitltatris folyamatos 6s teljes krini ell6uis6ra,
b) akdzszolgdltatris meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisdg szerinti teljesitdsdre,
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c) a kdmyezetvddelmi hat6sdg Altal meghat6rozott min6sitesi osztilly szerinti
kdvetelm6nyek biztositdsrira ds a mindsitisi engeddly hulladdkgazdrilkodrisi
k6zszolg6ltatrisi szerz6d6s hatdlyossrig6nak ideje alatti folyamatos megl6tere,
a kdzszolg6ltatris teljesitdsdhez sziiksdges mennyisdgri 6s min6s6gri jrirmii, gip, eszkdz,
berendezds biaositrisri.ra, a sziiksiges ldtszfunu es kdpzettsdgti szakemb er alkalmazAsfira,
a kdzsmlg{ltatis folyamatos, biaonsdgos 6s b6vithet6 teljesit6sdhez sziiksdges
fejlesztdsek 6s karbantartrisok elvdgz6sere,
a kdzszolgilltat6s k6r6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatii.tozott helyek 6s
l6tesitmdnyek ig6nybev6tel6re,
nyilvdntartrisi rendszer mrikddtetds6re 6s a kdzszolgrirltatas teljesitisevel 0sszefiigg6
adatszolgdlta?is rendszeres teljesit6s6re,
a nyilvrintartrisi, adatkezelisi 6s adatszolgaltatiisi rendszer l6trehozis6hoz 6s folyamatos
'mfikddtetds€hez sziiksdges felt6telek biztositdsdr4
az iigyfelek szirmlta kdnnyen hozz fdrheto iigyfdlszotg6lat 6s tij6koztatasi rendszer
mtkddtet6s6re,

a fogyaszt6i kifogAsok ds dszrevdtelek elintizdsi rendjdnek meg6llaplklsrira,
a tevdkenysCg ell6tasrihoz sz{iks6ges biaositrissal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet
nyrijt a felel6ss6gi kdrben bek6vetkezeff Onkormri,nyzatnak okozott esetleges karok
enyhitds6re,
biaositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiilitnb6z6
rirmdrtdkii gyiijt6ed6ny kdz[l viilaszthasson,
tobblethulladdk elhelyezdsdt szolgdl6, a Kdzszolgrlltat6 6lral biaositott zsiik
forgalmazis614

n) a Mecsek-Drava Hullad6kgazd6lkodrisi Program eszkdz- is l6tesitn6ny dllomri.nyanak
hasznilatrira.

A KdzszolgriLltat6 hulladdkgazd6Llkodrisi engedfly6nek szirna: PE/KTFo/002021no22.,
PE/KTFO/00202-8 I 2021.
A Kdzszolgdltat6 megfelel6sdgi vdleminydnek szhna: KP t26937 -znD2ll.
A Kdzszolgailtat6 min6sitCsi engeddlydnek sz6ma: PE/KTFO/008E9-1512022.,
PE/KTFO/03704-5n022.
Min6sit6si osztdly: C/I.

5. Mentesill a Kdzszolg lta;t6 a 4./ pontban meghatiiromtt k6telezettsCg5t6l vis maior esetin,
tovribba" ha az Onkormbnyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitdsdhez olyan
titviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illewe egy€b okb6l jrfuhatatlan a koz6tl, amely a
Kdzszolgiltai6 gdpjrirmfiveinek balesetmentes kiizlekeddsdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akadtly elhriruhisrit kdvetd legkiizelebbi szdllitlsi napon koteles
szolgAltatni, mely alkalommal kdteles az el6z6 elmaradt szillit6si napokon felhalrnoz6dott
mennyisdgii telepiiLl6si hulladdk elszrillit6s6ra is.

6, A K6zszolgiltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elszillitisdt:
- az dnkorm6nyzat rendeletCben el6irtt6l elter6 tfuol6ed6ny kihelyezdse esetdrl
- ha a tfrol6edinyben a telepitldsi (kommunrilis) hullad6k kdrdbe nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, kd-,6pit6si tdrmeldk, ri.,llati tetem, marr), m6rgez6
anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyuldkony vagy

d)

e)

0

c)

h)

0

i)
k)

l)

m)
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robban6 anyag, nagyobb terjedelmfi, srilyri t6rgy, amely ves#lyezteti a
hulladdksziilit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t vagy megrong iihatja a
gytijtdberendezdst, illetve drtalmatlanitdsa sorf,n vesz6lyeaeti a k6rnyezetet.)

- a hulladdk nem a szabviinyos, zid trirol6ed6nybeq illetve nem a Ktizszolg6ltatdt6l
vds6rolt jelzett zsri.kban kertil kihelyezdsre,

- a hulladdk oly m6don kertil kihelyezesre, hogy a trlrol6eddny mozgatdsakor a
kisz6r6d6s veszdlye fenndll (nem lezArt, illewe sdriilt eddny)

- ha a t6rol6eddny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgatdst 6s iiLritest akadalyoz6 m6don
tObblethulladdk keriilt kihelyezesre

- amennyiben a tdrol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keriil - a trirol6edinyek matric6jr4.nak
hiany4 illewe sdrtildse eset6n.

7, lv alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev 6tel6*el v6gczhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzvolgiltat6 jogosult alvrillalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kilzszolgiltat| az
alv6Lllalkoz6 ig€nybevdtel6t kdteles az Onkormdnyzat szi,ruira bejelenteni.

7.2, A Felek rOgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenysdg66rt a Kdzszolgdltat6 rigy felel,
mintha maga j6Lrt volna el.

E. A Kiizszolgdltatds teljesitdsdvel 6sszefiigg6 adatszolg6ltauis biztositisa 6rdekdben a
Kbzszolgdltat6 az I ./ pontban meghatdrozott szolgriLltatrlsi teriilete vonatkoz6an elk[ldnitett
nyilvrintartasi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmez"a a szolgriLltauisi teriiletr6l elszdllitott
6s 6rtaLrnatlanitott telepiildsi hulladdk mennyisdgdt.

9' A kdzszolgaltauis igdnybevdteldre kiitelezettek a k6zszolg6ltatAs teljesit6sdvel kapcsolatos
minds6gi 6szrevdteleiket, kifog6saikat irrlsban a Kdzszolgdltatd szekhely6re (7632 P6,cs,
Sikl6si nt 52.) vagy a7602 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimeani, ds a Ktizszotgiltat6 kdteles
irfsban 15 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanul intdzkedCsre kdteles a Kdzszolgrlltat6
kdmyezetszennyezds es€tdben, ha az a kiizszolgrfltauisi tev6keny#g6vel okozati
cisszefiigg6sben van. Amennyiben a paiasz, dszrevdtel az Onkormanyzat helyi
hullad6kkezel6si kdzszolga.ltatas rendjdr6l szi5l6 rendeletinek rendelkez6s6t kifog6solj4 a
Kiizszolgiltat6 30 napon belul kdteles az ugyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesitdse mellett-
az Onkormdnyzathoz megkiildeni.

10. Kdzszolgiltatds dija
l0.f A hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgdltatAsi dijat a Magyar Energetikai ds Kdzmii-
szabilyozSsi Hivatal javaslatrinak figyelembevdteldvel az illetdkes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordinrll6 szerv szedi be.

A Ht. 32/ A. $ ( e) e) pontja alapjan a Koordin6l6 szerv beszedi a klzr;zalgiitatAsi dijat 6s
kifizeti a kdzszolgriltat6knak a hulladdkgazdrilkortisi kdzszolg6ltatrisi 6s szolgdLltatrisi dij
megdllapitristi6d feleltis minisaer rendelet6ben foglaltaknak megfelel6en meghatiirozott
szolgelhtesi dijat.
Az dllam e feladatainak elletdsam koordin6l6 sz€rvezetet (a tov6bbiakban: Koordiniil6 szerv)
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A helyi k0zszolgdltat6, a teleptildsi 0nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkodasi
letesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordinitlo szerv

feladatkdr6nek gyakod Ss{hoz sztiks6ges.

A miniszter rendeletben hllapitja meg a beszedeff kdzszolgiitatisi dij t'eloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordinil6 szew javaslatanak figyelembev6televel rendeletben allapitja meg a

Koordin6l6 szerv dltal a klzszolgri{tat6nak fizetend6 szolgiltatisi dij at.

10.2 A k6zszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kiizszolgriltatasi dij megrillapitilsa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valamint a6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tortdnt.

+a38512014. CXIL 31.) Konn, rendelet szerint lak6ingatlant egyedttl ds dletvitelszertien hasm6l6 tern6szetes

szemdly ingatlanhasznitll rdsz6re, a telepttldsi 0nkormiinyzat 6ltal kiadott igazolas alapjrin.

szeri nett6 iirit6si dij (Ft)

1 10 liter
l20liter
240liter

i nett6 tiritesi dij (Ft)

1 887,-

T6bblethullad6k gytij t6s6re szolgil6 zsi*. ira 3 6 1, - Ft+A fal db.

Szerzodl Felek azilltzlinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatrilyos AFA
tcirv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j 6rnak el.

11. Alami hullad6kgazd6lkod6si kiizfeladat-ell6tis
11.1 Az dllami hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat ell6tisara l6trehozott szatvezet

kijel6l6s6r61, feladatkordr6l, az adatkezelds m6djar6l, valamint az adatszolg6ltatdsi

kdtelezettsdgek r6szletes szabrilyair6l sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapjrtur a Kormriny a Ht. 321A. $ (l) bekezddsben

meghattlrozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazddlkoddsi

Koordin6l6 6s Vagyorkezel6 Z[rtk}rfien Mtkrid6 R6szv6nytirsasdgot jeldlte ki.

ll.2 A Koordiniio szerv akozszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 szimld,kat az Adatkorm.rend.

20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgriltatas alapjan illitja ki. A kiizszolgilltato hi6nyos vagy

60 liter*

110-120 liter

206,-

240liter

*-

Ed6nym6ret nett6 iiritdsi
103,-

80 liter 137,-

189,-

'mdret



k6sedelmes adatszolgriltatisa eseten a Koordindl6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
drintett ingatlanhaszn6l6 tekintetdben a Koordinril6 szerv iiltal legut6bb kisziniiaott
kdzszolg6ltatilsi dijr6l 6llit ki szlml6t. Az ezzel dsszeiiiggdsben keletkez6 dijkonekci6 esetdn
minden helytlll6si kdtelezettsdg a Kdzszolgiiltat6t terheli. Az igy keletkez6 k6zszolgaltatrisi
dijkiildnbdzet pozitiv merleg6t a Koordindl6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 eseddkes
szolg6ltatisi dijba besz6mitja. A kdzszolg6ltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolgriltauisrlb6l
ered6, a Koordinril6 szerv iiltal nem megfelel6 adattartalommal kiallitott szdmkikkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6nydrt a Kdzszolgrlltat6t terheli a f-elel6ssdg.

ll.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltatriLsb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kordt, amelyre nincs kdzszolgriltatasi dijfizetds
meghat6Lrozva az adatszolgiltatiisban, ugyanakkor vilelmezhetri, hogy az ingatlannal
dsszeftigg6sben teljesftds tdrtdnt. A Koordin6Ll6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20, g (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hianyz6
ingatlanok ds sziiksdges adataik megdllapikisa erdekdben.
A fentiek alapjdn rdgzitett ingatlanok adatail a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kdzszolgaltat6nak, 6s fethivja a kd,zszolgiiitat6t, hogy a megkiildiitt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltatdsiinak megfelel<ien konigrilja a 20. $ (l) bekezdis szerinti adatszotgaltatest
legk6s6bb az drtesitds kliltem-dtellt kdvet6 8 napon beliil.
A korrekci6t kOvettien - a k6zszolg6Lltat6 elt6r6 adatszolgiiltatrisa hiri,nyriban - a Koordinril6
szerv a kdzszolgdltatdsi dijat az ingatlantulajdonosnak szimlAzza ki.

It.4 A Koordiniil6 szerv a kiszflmliuott ds az ingatlanhaszn6l6 6ltal hatririd6n beli.il ki nem
fizetett klzszolg6ltatrisi dij behajtrisa 6rdekdben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolgdltat6 rdszdre a kdzszolgiitatflsi szerzSddsben rdgzitett feladatok elkltdsridrt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgiiLltataisi dij megrillapit6s6drt felelos
minisaer 6ltal meghatiirozott szolgriltat6si dijat fizet.

I 1.6 A kdzszolg6ltat6 az Onkormdnyzat, mint elliitisdrt felelos itltal kiadott
teliesitdsigaToldssal igazolja, hogy a kdzszolgaltat6 teljesitesdvel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fe[- A teljesitdsigazokisnak a kdzszolgiilat6 iittal a Koordin6l6 szerv r6szdre a
rendszeres adatszolg6ltatris keretdben tdrt6n6 megktildese a szolgdltatdsi dij hzet6s6nek
felt6tele.

Az Onkormrinyzat ktiteles a teljesit6sigazolast a Kdzszolgiiltat6 r6szdre a teljesitdssel drintett
idoszakot kdveto 5 napon beliil kiadni. Amcnnyiben az Onkorm lnyzat a teljesitdsigazolas
kiad6sdval alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, rigy a k6zszolg6ltat6 jogosult az ezz,el
kapcsolatban kcletkez6 krlriit az Onkormdnyzat feld erv6nyesiteni.

Il.7 A szolgdltatrisi dijban a hulladikgazdilkodiisi krizszolg6ltads teljes kdzvetlen kdltsege
megtdritdsre kertil, igy a haszonanyag ertekesit6s6r5l a Koordin6rl6 szerv gondoskodik irgy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamcnnyi haszonanyagot kriteles a Koordin6l6 szerv riltal kijeldlt
szervezetnek iitadni. A haszonanyag-drt6kesitdsb6l eredo bev6tel a Koordinil6 szervet illeti
meg.
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11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjin az Onkorm6nyzat a kdzsmlgriltatrisi
szerz6ddst annak megk6t6s6t vag5r m6dosit6,s6t kdvet6en haladdktalanul, de legk6s6bb 8

napon beliil elektronikus riton megkiildi a KoordiniiLl6 szel ftsz6re.

12. A kdzszolgdltat{si szezddAr het{lya
Felek jelen szprzfrd€st 2023. janu{r 0I. napj6val kezd6d6 hat6llyal, ha&irozott id6re,2023.
jfnius 30. napj6ig kotik.

Felek a szerzdddst kdzds megegyezessel, csak inisban m6dosithatj6{<.

13. A k6zszolgiltatisi szerz6dds megsziin6se
A kdzsmlg6ltatAsi szerz6d6s megszflnik
a) a benre meghat6rozott id6tartam lej6rt6val,

b) a Kdzsmlg[hati jogutod ndlkiili megsziindsdvel,

c) eldLllissal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6ddtt meg,

d/ fclmonddssal

e,) a felek kOzds megegyez€sCvel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kdzsmlgriltat6si szen&dst a Polgdri Tdrvdnykdnyvben
meghat6rozott felmond6si okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolgiltat6

- a hulladdkgazdAlkodasi kozszolgA{tat6s elldt{sa sonin a k6myezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rh vonatkoz6 hat6s6gi d6ntds el6inisait srilyosan

megsdrtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen megiillapitotta,
- a szerzbdisben megrillapitott kotelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don srilyosan

' megsdrtette.

- a hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6Lltatrlsi szerz6d6st az OnkormAnyzat felmondja, ha a

Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sitdsi engeddllyel vagy megfelel6sdgi

vClem6nnyel.

13.2 A Kdzszolgaltat6 a Polgrlri T6rv6nykdnyvben meghatdrozottakon ttlmen6en a
kdzszolgri.{taulsi szerz6ddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkomr6nyzat a ktzszalgtltatrisi szerz6ddsben meghatti.rozott kdtelezettsdg6t - a
Kiizszolgri'ltat6 felszolitr{sa ellendre - srilyosan megsdrti, 6s ezzel a Kdzszolgrlltat6nak

krfut okoa vagy akadAlyonz a hullad6kgazdri.lkodrisi k6zszolgri.Itatis teljesitds6t; vagy

- a k6zszolgriltatdsi szerz6dds megkdt6sdt kdvet6en hatdyba ldpett jogszab6ly a
ktizszolg6ltat6si szerzddds tartalmi elemeit rigy vAltoztatja meg, hogy oz a

Kozszolgaitat6nak a hulladdkgazdrilkodSsi ktizszolg iitatis szprzbd€sszerii teljesit6se

kdr6be tartoz6 l6nyeges Cs jogos drdekeit jelent6s mdrt6kben sdrti.

13,3 Ha a hulladdkgazddlkodrisi szerzdddst a kdzszolg6ltat6 felnrondja, a telepiil6si

dnkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az rij kdzszolg6ltat6 kivdlasadsrirol.
A fentiek teljestildse eset6n a kdzsmlgiitatilsi szerzhd6s felmonddsi ideje 6 h6nap.

A felmondrisi id6 alatt a KiizszolgriLltat6 a hullad6kgazd.ilkoddsi kdxzolgiltatist v6ltozatlanul

ell6tja.

13,4 Ha a teljesitds az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illewe, ha a szerz6d6s
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neki felr6hat6an sziinik meg, az Onkormrirryz at az eves kdzszolgiiltatiisi di1 S}%-inak
megfelel<i meghiusul6si k6tb6r fizetisire k6teles.

14. Eljfrds a szerzdd6s megszfin6se eset6n
A k<izszolg6ltatisi szerz6d6s megsziindse vagy megsaintetdse eset6n a Kdzszotgitttat6 az ij
kdzszolgriltat6 kivrilasztrisriig, de legfeljebb 6 h6napig a k6zszolgdltatast vrlltozatlanul ellitj a.

A hulladdkgazdrllkodrisi kdzszolgiiltat6si szerz6dds megsziindse eset6n a kdzszolgiiltat6s
clletesdval kapcsolatos, folyamatban ldvS iigyek iratait es nyilvantaftasait a Kdzszolgdltat6 a
te.lepiildsi <inkorm6nyzatnak a kozszolgiltatAsi szerz6d6s megsziin6se napjrin ritadja.

15, Jogvitrik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitiiLkat els6sorban az egym6s k6z6tti targyaldsok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amemyiben a jogvitrit a Felek tdrgyalis ttjdn 60 napon beliil nem tudjrik rendemi, a bir6srigi
elj6Lr6s lefolytatasara a P6csi Jdnisbir6s6g, illewe 6rtdkhat6rt6l fiiggtlen a Pdcsi T6rvinysz6k
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. lirtesft6sek
Ajelen szerz6d6ssel kapcsolatos bri,rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst irasba kell
foglalni.
A szerz6dis teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm riny zat ftszdrol:
ndv: Srindor Tibor Antal polgdrmester

telelbn: 06-72l564-083
e-mail : polgarmester@ko vagoszolos.hu

a Kiizszolgriltat6 reszdr6l :

ndv: Bir6 P6ter iigyvezet<i

telefon:72/ 805-420
e-mail: delkom jadelkqm.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cim6t, e-mail cimdt, telefonsziim6t stb.) a Felek l<tzinolag a
szerz6d6s teljesitdsdvel 6sszeliigg6 kapcsolattart6s cdlj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos irdckek irv6nyesitdse 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds soriin a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatvddelmi szabdlyzatak rendelkezdsei szerint jiimak el.

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkod6siProgram
A Kozszolgdltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Drriva Hullad6kgazddlkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitmdnyeket 6s eszkcizciket a kdzszolg6ltatiis teljesitdse kapcsrin.
Fclek k<itclezettsdget vdllalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsuliisi Taniics hatiirozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodds briLrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
drvenytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siig vagy bir6s6g
arurak drvdnytelensegdt rillapitja meg, rigy a szerzodds t6bbi rdsze erv6nyes 6s
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kikdnyszerithet6, kivdve, ha andlkul b6rmelyik FCI a szerz6d6st nem kototte volna meg. A
jelen szerz6ddsben nem szab6lyozott kdrddsekben els6sorban a hulladdk6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrveny (Ht.), a k6zbeszerz6sek6l szol6 2015. 6vi C)0il. tiirv6n)' (Kbt.), a

MagyarorszAg dnkormrinyzatairol szol6 201 l. 6vi CL)O(XD(. tiirv6ny (Mdtv), valamint a
Polgriri Tdrvinykdnyvr6l szol6 2013. 6vi V. tdrvdny @tk.) rendelkezisei, illewe a vonatkoz6

Agazati j o gszabityok inlnyad6ak.

Jelen szerz6dCst a tr'elek annak elolvas6sa 6s drtelmezese ut6& mint akaratukhal mindenben

megegyez6t, j6vdtragy6lag iqit< al6"

K6vig6sz6l6s, I QlJ... *.... I /.......luo"p .5O. o"p
D6l-Kom Non
7(j32 Pdcs. SilC6gje]yz6ksz6m: <a

Adoszam:11sl

L,_f,
k6vrig6sz5l6s Kiizs6g Onkonn inyzata D6l-Koin Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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