
],*_ L+ - t\- ( - e_/ 
"_, I t_'.L! .

HULLADEKGAZDAI,XOPASI XOZSZOLGALTATAS T SZERZONNS

amely l6trejritt eryr6szr6l : Lothfrd Ktizs6g Onkormin -vzata
szekhcly: 7761Lothird, Kossuth L. u, 36.

PIR szdm: 334637

ad6szilm: 1 5334637 -1 -02
k 6pviseli : Osry*6nszki Anna pol g6rmester

mint <inkorm inyzat (a tovrlbbiakban: Onkorminyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintfli Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit KorlStolt Felel6ss6g6 Tdrsasfg
sz6khelyc: 7632 Pecs, Siklosi rit 52.

c6gf egyzdk szhma: 02 -09-064 5 5 6

ad6sziima: I 1541 587 -2-02

KUJ szima:100219306
KTJ sz6ma: 100468989 iPecs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kkc zel6 Kdz.p ont I :
KSH sz6ma: 11541587-3 8 | l -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigywezet6

mint Kozszolgfltat6, a tov6bbiakban : Ktizszol giltatd

m6sreszr6l:

- tovribbiakban egytittesen: Felek - kozott az alulirott helyen es napon az alitbbi
feltetelek rnellett:

Szerztid<i Felek a telepiil6si hulladek gy[jt6s6re, szilllithsira 6s kezel6s6re vonatkoz6
ktizszolgiltatAs folyamatossdgiinak biztosit6sa erdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsolod6
jogok 6s kotelezettsegek rendez6scre, az ezzel kapcsolatos helyi cinkorrnilnyzati rendelet
v6grehajt6sAra az allbbi szerzrid6st kotik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi rinkorminyzatairol szol<i 20ll.6vi CLXXXX. tcirv6ny 13. g (1)
bekezdcse szerint a helyi kriziigyek, valamint a helyben biaosithato kozf'eladatok kor6ben
ell6tand6 helyi onkorminyzai feladatok kozi tartozik ktiionosen a ktirnyezet-eg6szs6gugy
(koztisztasAg, telepiil6si komyezet tisztasigitnak biztosit6sa, rovar- es rigcsdl6irtis).

A hulladekr6l szol6 2012. evi CLXXXV. torv6ny (a tor,dbbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a telepiilesi rinkorm6nyzat a hulladekgazd6lkod6si k<izszolg6ltatris elLitds6t a

kozszolg6ltat6val kotott hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiiltatAsi szerzcid6s rltjan biaositja.

1.2. Jelen szerziidt s az Onkor minyzat K6pvisclo-testiilete
zlaplilnjdtt l6tre.

] Kt.sz. hatinozata

1.3. A jelen szerzod|s c6lja, hogy Lothdrd K<izs6g kozigazgatisi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l. birtokosoknrll, hasznil6kn6l (a tov6bbiakban egyritt:
ingatlanhasnii6) keletkez6 teloptil6si szllird hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 krizszolgiltatdssal



kapcsolatban a hatilyos jogszabalyoknak megfelelcisn az ()nkormiinl'zat 6s a

Ktizszolgiltatri kozotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s krjtelezettsegeit szitbzlyozza.

2.

2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizs.zolgiltat6t az alibb meghatirozorl feladatok

elvegzesevel:

Loth6rd K<izs6g kozigazgatd,si tertilet6n a telepiilesi hullad6k begyiijt6s6vel es elhelyezes

c6ljib6l tort6n6 rendszeres elszallit6s6val a szerzodesben rrigzitett id6tartamban, r,alamint
kezelesevel 6s irtalmatlanit6siival - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkodasi Prog'am eszkoz-

6s letesitm6ny6llomdnyAnak ig6nybev6tel6vel - kozszolg6ltat6si szerz6drls keret6ben:

vegyes hullad6k gyfijt6se, sz6llirlsa 6s kezel6se hetente 1 alkalonrmal;
lomtalanitis 6vente I alkalommal;
ztildhullad6k gyijtes evente 2 alkalommal;
elkiiltinitett /szelektivi hulladekgytijtes k6thetente I alkalornmal, hilzhoz menri
rendszerben.

2.2. A Ktizszolgiltat6 a 2.1, pontban meghatfrozott feladatok elv6gz6:;6t 2023..1anuar l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6des alapjfun a Kdzszolgdltat6, a Ht.-ben, illeh,e az id,e vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az ilnkorm6rlyzati rendeletnek megfelel6cn kizar6lagosiin jogosult
Lothard Ktizs6g kdzigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gyrijtesere 5s kezel6s6re ir6nyulo
ko zszolgiitatd.s ok el16t6s {ra.
A kozszolgiltat6s megnevez6se: teleptilesi hulladek gyiijt6s6re es kezel6s6re ir6nyul6
kozszolgiltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szern6ly ingatlanhasn6l6
a h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t kbpezl vegyes hullad6krira is. a Ht. 39.$ (3)
bekezdesdre tekintettel.

A k<izszolg6ltatas teljesit6s6nek tcriileti kiterjeddse: Lothdrd Kiizseg kozigazgat6si tertilet6n.
A kdzszolgiltat6s krirebe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Krik6nyi Rcgion5lis
HulladekkezellKoryontban vagy 6trak66llom6son, illetvc rn6s, k<irnyczetv6delmi, miikrid6si
engedellyel rendelkez6 hullad6lJ<ezel<i letesitmenyben.

3. Az Onkorminyzat kiitelezetts6gvillatisa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltatds ell6tis6ra a Kiizszolg6ltatrinak
kiz6r6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorminyzat kcitelezetts6get vdllal :

a k6zszolg6ltauis hat6kony 6s folyamatos cllltas6hoz a Kozszolg6ltato szimira
s ziiks6ge s inform6ciok 6s adatok szo lgdltat6sara,
a kirzszolg6ltatis k<ir6be nem tartozo hullad6kgazdrilkc,d6si tcv6kenys6gek
kcizszolgiltatiissal t6rt6n<i 6sszehangolasinak el6segit6s6re,
a kdzszolg6ltat6snak a teleptil6sen vegzett m6s krizsz,:lg6.ltatdsckkal valo
osszehangol6s anak elcisegit6s 6re,

a Kozszolg 6ltat6 kizdrolago s kozsz olg6ltat6s i j og6nak bizto sit6s iira
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a telepi.il6s k6zszolg6ltatas ig6nybev6tel6re kritelezett ingatlanhasznilloi
vonatkoz6siban nev- 6s cimj egy zlk Atadilsira, adategyczet6sre,

kedvezm6ny, mentcss6g eset6n annak alapjdul szolg6l6 adatok 6tad sara,

az Onkorminyzal 6ltal rendeletbcn, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvczmdny
vagy mentess6g miatf felmeriil6 k0lts6gek megt6rit6sere a Koordin6l6 szerv szimfura,
a teleptilosi igenyek kielcgit6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, szilllitis[r4 kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatarozis6ra. Ennek kereteben kijelirli - a

Kdzszolg6ltat6val egyez.tetve - azokat a gyfijtdpontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kozszolg6ltat6 itvegye k<iAeriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszndlokt6l,
mely ingatlanokhoz aKdzszolgiltat6 6ltal alkalmazott g6pj6rmrivel nem tud behajtani,

a hullad6ls ziilit6 j,irmii szimfira megfelel6 ritviszonyok biaosii6saran (ktiltinos
tckintettel a t6li ho- es sikossAg-mentesit6sre, valamint a ktiztit flrszelv6ny6be belog6
faigak levSg6s6ra),

a k<izszolg6ltatrLsi szerz6d6s kiizzbtltelilrbl a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elkiiltinitett hulladekgytijtdsi rendszer helyr felt6teleinek
megszeryez*€161.

4. A Kiizszolgiltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A ktizszolg6ltato gondoskodik:

A hdztartisban keletkezri :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udii16 6s iddszakosan hasznilt ingatlanok esetdbcn az- elliltisi id<iszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - atrol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszn6l6k

rflszbre az 6vcs hullad6kgazd6lkodiisi kozszolgilltat6si dij 50o/,-fi kell meg6llapitani.)
ii. Lomtalanitis dvente I alkalommal
iii. Ziildhullad6k gyrijtes 6vente 2 alkalommal
iv. Elktilonitett iszclcktivi hullad6kgytijtes k6thetente I alkalommal, hilzhoz men6
rendszerben

tdrr6n6 risszegyfijte s6r6l, el szall it:lsdr6l 6s kczel6s 6rril.
A gazdalkod6 szervezetekn6l keletkez6 h|ztartilsi hulladekhoz hasonl6 vegycs
hull addk <isszegytjtes6rol. elsz6llit6sir6l es kezel6s6r6l.

Az {itala iizemeltetett hulhdekgy(1t6 ponton, hullad6kgyiijt6 udvarban a hullad6k
6tvetel6rdl, 6sszegyiijt6s6r6l, elszdllit6s6r6l es kezeleserd].

b) Adminis drativ feladatok:
krinyvel6s, szdmvitel. berszdmfcjtes
admini szhici 6, nyilv6ntart6s. adatbizi s-kczclc s

jogi iigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmiikodve az tigyfelek szhmira krinnyen hozzilfirhetb
tigyf6lszolg6lat 6s tijbkoztatdsi rendszer mtikddtetese (K64ponti tigyf6lszolg6lat cime: 7632
Pecs, Sikl6si ft 58.), valamint akiSzszolgirltatiissal kapcsolatos lakoss6gi tij6koztat6s.
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4.2. A Kizszolghltatri kotel e zetts 6 get r,6ll al tov6bbd :

a) a krizszolgiltatii,s folyamatos 6s teljes korii ell6tisdra,
b) a krizszolgiltat6s meghatArozott rcndszcr, m6dszer es gyakorisdg sztrrnti teljesit6scre.

c) a kcirnyezetv6delmi hatosrig 6ltal meghat6rozott min6sitesi osztaly szerinti
kovctehnenyek biztositis6ra 6s a mincisitesi enged6ly hulladekgazd6Lkodisi
kozszolg6ltat{si szerzodes hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos nregletere,

d) a kozszolgiltatds teljesit6s6hez sziiks6ges mennyisegfi 6s minos6gi j6rmii, 9,6p, eszkoz,

berendez6s biztositiisrira. a szlikseges letszimu es kdpzettsegu szakenber alka]mazfsirz,
e) a kcizszolg6ltatas folyamatos, biztonsigos 6s brir,ithet6 teljesitesehez sziiksegcs

fcj lesztesek es karbantartisok elv egzes6re,

f) a krizszolg6ltatAs korebe tartozo hulladek kezelesEre meghatarozott helyek es

I 6tcsitnrdnyek i genybevetel6rc.

g) nyilv6ntartAsi rendszer mrikodtet6sere 6s a kozszolgiitatds telje:sit6s6vel risszefiigg6
adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6sere,

. h) a nyilv6ntartisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehozis6hoz es folyamatos
mrikcidtet6s6hez s ziiks6ge s feltetelek biaositis 6ra,

i) az iigyfelek szilmAra kdnnyen hozziflrhetti tigyf6lszolgillat es trij6koaat6si rcndszer
miik<idtetesere.

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elint6z6si rendjenek megillaEititsitra,
k) a tev6kenys6g ell6tasrlhoz sziiks6ges bizositdssal rendelkezik, amely megfele16 fedezetet

nytjt a fclcl6ss6gr ktirben bekovetkezett Onkorminyzarnak okc,zott esetleges k6rok
enyhites6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az hgatLanhaszn6l6 legalibb 2 kiilonbozd
tirm6rt6kfi gyiijt6edeny koztil v6laszthasson,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg616, a Kcizszolg6ltat6 6ltal biztositott zsiik
forgaLnazisiira,

n) a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszk<iz- 6s l6tesitm6ny Sllomrinyanak
hasnfiiatira.

A Ktizszolgtiltato hullad6kgazd6lkod6si cngcdelyenck szdma PE/KTFO100202-112022.,
PE/KTFO/ 00202 -8 I 202r.
A Kdzszolg6ltat6 megfeleld s 6gi velern6nyenek szitma: l{P I 269 37 -2 I 20211.

A K0zszolgSltato minosit6si engedely6nek sz6ma: PEiKTFO/00889-15/2022.,
PE/KTFO I 037 0 4-5 I 2022.
I\fin6sit6si osztily : C il.

5. Mentestil a Kiizszolg6ltat6 a 4./ pontban meghat6rozoff kritelezetts6g6tril vis rnaior eset6n,

tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkrizelit6sehez olyan
irwiszonyokat /h6- 6s sikoss6g rnentcss6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatian akozttt, amcly a

Kizszolgi.Jrtat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltat6 az akadrily elh6rulasit kovetri legkozelebbi szlllit6si nap,cn koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kotelcs az eloz6 elmaradt szallitasi nzrproftsn felhalmoz<idott
mennyisdgri telepiilesi hulladek elszrillit6sAra is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszallitisit:
az <inkorm6nyzat rendelet6ben ekiirtt6l elter6 tiroloed6ny kihelyez6se eset6n,
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ha a l6roloeden-vben a telepril6si (kornmun6'1is) hulladek korebe nem tatlozo an)'ag

kertilt elhelyezesre (pl, forro hamu. ko-, 6pitesi tormel6k, 6llati tetem, mar6, m€rgezo

anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiradck, gyrilekon)' vagy

robban6 anyag, nap-obb terjcdehnii, srilyu tirgy, arnely vesz6lyeaeti a

hulladekszAllitissal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6g6t, vagy megrongd'lhatja a

gyrijtoberendezest, illewe 6rtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a kornyezetet,)
a hulladek nem a szabvinyos, zilrt tfurol6edenyben, illetve nem a Kiizszolgiltat6t6l
v 6s 6ro lt j e 1 zett zs irkb an k enil kihe ly ez6 sre,

a hullad6k oly m6don kenil kihelyez6sre, hogy a tarol6ed6ny mozgatisakor a

kisz6r6d6s veszelye fennSll (nem lezr{rt, illewe s6rtilt edeny)
ha a t6rol6eddny ktirtil szabrllyalanul, annak mozgatest 6s tiritest akadilyozl m6don

tdbblethullad6k kenilt kihelyez6src

anrennyiben a tarol6edenyck jelz6se bevezet6sre keriil - a t6roloedenyek matricij6nak
hiinya, illetve s6riil6se esetdn.

7. Az alvillalkoz6 i teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhetb tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igenybe venni. A Kiizszolgiltat6 az

alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t kciteles az OnkormLalzat szitmirabejelenteni.

7.2. A Felek rrigzitik, hogy az alvillalkoz6 tev6kenys6ge6rt a Kiizszolgiitztfl rigy felel,
mintha maga jfut volna el.

8. A Kiizszolgiltatis teljesit6sdvel dsszefiigg6 adatszolgiiltatAs birtositdsa 6rdekeben a

Kiizszolgiltatfl az 1,/ pontban meghathrozott szolg6ltatasi tertilete vonatkoz6an elkiilonitett
nyilvantart6si rendszert koteles vezetri, mely tartalmazza a szolg6ltatisi teriiletrril elszrlllitott
6 s irtalmatlanitott te lepiil 6s i hullad6k mennyi s 6 get.

9, A kozszolgAltatis ig6nybev6tel6re kdtelezettek a kozszolgiltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos
min6s6gr 6szrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiltat6 sz6khely6re (7632 Pccs,

Sikl6si itt 52.) vagy a 7602 Pdcs, Pf 176. postacimrc kell cimezni, 6s a Kiizszolg{ltat6 kc}teles

irisban l5 napon beliil megv6laszolni, Halad6ktalanul intezked6sre ktiteles a Kiizszolgiltat6
ktirnyezetszcnrryez|,s eset6ben, ha zz a kozszolg6ltatdsi tev6kenys6g6vel okozati
osszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorminyzat helyi
hulladekkezel6si k<izszolg6ltat6s rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogdsolja, a

Kozszolgiltat6 30 napon beliil koteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az Onkorm {nyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolg6ltatis dija
10.1 A hulladEkgazdrllkodasi kozszolg6ltatisi dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-
szabilyozilsi Hivatal javaslatinak figyelembev6telEvel az illet6kes miniszter rendeletben
illlapitja meg 6s a Koordinil6 szerv szedi be,

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapjdn a Koordiniil6 szerv beszedi a kozszolgaltatAsi dijat 6s

kifizeti a k<izszolgrlltat6knak a hulladekgazdrilkod6si kdzszolgiiltatiisi 6s szolgilltatisi dij
megrlllapitrlsi6rt felelos miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelel6en meghat6rozott
szolgiltatirsi dij at.
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Az iilun e feladatainak elldtrisara koordin6l6 szeruezctet (a tovibbiakbrrn: Koordrn6l6 szerv)

hoz l6te.
A helyi krizszolg6ltat6, a telepiil6si iinkormSnyzat, valamint a hullad6kgazdilkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa mcgad minden adatot 6s informici6t, ami a Koordinil6 szerv

feladatk<irenek gyakorl6s6hoz sztiks6ges.

A miniszter rendeletben Allapitja meg a beszedett kozszolgriltat6si dij fbloszt6silnak elv6t- A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevetel6vel rendeletben dllapitja meg a

Koordin6l6 szerv altal a kozszolgiltat6nali fizetendd szoLgilltatirsi dijat.

10.2 A kdzszolgiltat6 6ltal alkahnazott kdzszolg6ltatrlsi dij meg6llapirlsa a Ht. 46-48.$ 6s

91.9, valaminta6412003. (m.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelelden tiirt6nt.

*s38512014. (XIl.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil es 6lewitelszeriien hasm6l6 tcm6szetes

szem6ly ingatlanhasznSl6 r6sz6re, a tclepiilcsi tinkormanyzat eltal kiadott igazolis alapl5'n.

Tttbblethullad6k gyiij t6s6re szolg6l6 zsik ira: 3 6 l,- Ft+Afh/db.

Szerz6d6 Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindcnkor a hatilyos AIA
tdrveny rendclkezeseinek megfelel6en j6rnak el.

11. Allami hulladdkgazd6lkodisi kiizfeladat-ellitis
11.1 Az illami hullad6kgazd6lkodrisi kiizfeladat ellatasara leffehozott szervezet

kijekil6s6r6l, feladatktir6r6l, ^z adatkezel6s m6djAr6l, valamint az adatszolg6ltat6si

k<itelezettsEgek r6szletes szabdlyair6l s2616 6912016. (m. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjin a Korm6ny a Ht. 32/A. S (l) bekezd6sben

meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti l{ullad6kgazdilkod6si
Koordinilo 6s Vagyonkezell Zirtkonien Mtikdd6 R6szv6nytrirsasagot jeltilte ki.

110-120 liter

1 l0 litcr

80 liter

: I l0 liter 182,- 
|

397,-

120 liter
240liter

i 1100 liter

nett6 iirit,isi

nett6 iiritesi



ll.2 A Koordin|l6 szeru akozszolgitltatasi dijakra vonatkoz6 szirriirkat az Adatkorm.rend.

20.$ (l) bekezdese szerinti adatszolgiltat6s alapjfn dlli$a ki. A ktizszolgiitat6 hiinyos vagy

k6scdelmes adatszolg6ltatisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nom megfclcl6 adatszolgdltatrissal

erintett ingatlanhasnill tekintet6ben a Koordin6l6 szcrv Lltal legut6bb kiszdmlizott
kiizszolg6ltatisi dijr6l elHt ki szitmli:. Az ezzel risszefiiggesben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n

minden helyfill6si kotelezettslg a Kozszolgfltat6t terheli. Az igy keletkezti kozszolgiitatisi
dijkiilonbiizet pozittv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a k6zszolgAltat6nak fizetendci esed6kes

szolgilltatisi dijba beszrimitja. A kdzszolgilltat6 hidnyos vagy helytelen adatszolg6ltatls6b6l
ered<i, a Koordinil6 szerv riltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6ml6.kkal

kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6ny6rl a K6zszolg6ltat6t terheli a felel6ssdg.

ll.3 A Koordin{16 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bckczd6s szcrinti adatszolg6ltatasb6l

kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok ktir6t. amelyre nincs kdzszolgiltatrisi dijfizet€s
meghatironra az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
iisszefiiggesben teljesitds trirtdnt. A Koordin6l6 szerv e krirben jogosult inryenesen adatot

k6nri az illet6kes hat6sigt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatasb6l hifunyzo
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik megilllapitAsa 6rdek6ben.

A fentiek alapjri'n rogzitett ingatlanok adatait a' Koordin6l6 szerv megktildi a

kozszolgdltat6nak, 6s felhiqa a k<izszolg^ltatbt, hogy a megkiild6tt ingatlanokon v6gzetl
szolgdltat6srinak megfelel6en korrigilja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiltatist
legk6s6bb az 6rtcsit6s k€zhezvfitelet kdvet6 8 napon beliil.
A korrekci6t kirvet<ien - a k<izszolgiitatb elt6r6 adatszolg6ltat6sa hihnyriban - a Koordin6l6
szenrakrizszolgiltatisidijatazrngatlarrtulajdonosnzkszAmlilzzakt.

ll.4 A KoordinSl6 szerv al<iszimlir,ott 6s az ingatlanhasmill6 illtalhatind6n bcltil ki nem
fizetett kiizszolgiltat6si dij behajtrisa 6rd6k6ben int6zkedik.

1 I .5 A Ktizszolgilltat6 tbszlre a kilzszolgiltatrisi szerz6d6sben rdgzitett feladatok ell6tis66tt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgadilkodirsi krizszolg6ltatasi dij rnegillapitrisi6rt felel6s
miniszter 6ltal meghatirozott szolgilltatdsi dijat fizet.

11.5 A kiizszolgiltat6 az Onkormrinyzat, mint ell6t6sert felel6s 6ltal kiadott
tcljesitdsigazokfrssal igazolja, hogy a kdzszolgriltat6 teljesites6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meri,ilt fel, A teljesit6sigazolisnak a kdzszolgilltat6 iltal a Koordin6l6 szerv r6sztre a

rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben torten6 megkiild6se a szolg6ltat6si dij fizet6senek
felt6tele.
Az Onkormfunyzat kriteles a teljesit6sigazoldst a Kozszolg6ltat6 rbszlre d tetjesit6ssel 6rintett
id6szakot ktivet6 5 napon beliil kiadni- Amennyiben az Onkormanyzat a teljesitcsigazol6s
kiad6Lsrival alapos indok n6lktil k6scdelembe esik, rigy a kiizszolgAltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez6 kirfut az Onkormanyzat fel6 6nr6nyesiteni.

ll,7 A szolg6ltatasi dijban a hullad6kgazdalkodasi ktizszolg6ltat6s teljes k<izvetlen kolts6ge
megt6rit6sre ker0l, igy a haszonaoyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordiniil6 szerv gondoskodik irgy,
hogy a kdzszolgiltat6 valamennyi haszonanyagot kriteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeltrlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbdl ered6 bev6tel a Koordinil6 szervet illeti
meg.
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ll.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6sc alapjin az Onkormitnyz;at a kozszolgiltatdsi

szerzod6st annak megkoteset vagy m6dositis6t ktjvetfjen halad€ktalanul, de legk6scibb 8

napon beliil elektronikus 0ton megki.ildi a Koordinll6 szerv rcszcre.

12. A ktizszolgSltat6si szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerz6dest 2023. janu6r 01. napjaval kezdcido hatillyal, hirt6rozott iCorc, 2023.

jrinius 30. napj6ig kotik.

Felek a szerzode,st kozos megegyezl'ssel, csak ir6sban m6dositha$6k.

13. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s megszfin6se

A k<izszolg6ltatisi szerztid6s megsziinik

a) a bcnne m egh atirozott id6tartam lej 6rt6val,

b ) a Kozszolg6ltato j o gut6d nelkiili me gszfin6s evel,

c/ elilldssal, ha a teljesites m6g nem kezd6dott meg.

d/ feLnond6ssal
e) a felek ktizos megegyez6sevel.

l3.l Az $nkormAnyzat a kdzszolgiltatisi szerzcid6st a Polg6-i Torv6nykcinyvben

meghatfurozott felmonddsi okokon tulmenrien akkor mondhatja fel, ha a l(tizszolgiltat6

a hulladekgazdAlkodiisi kozszolgdltatSs ell6t6sa sor6n a I:cirnyezet v6dclmere

vonatkoz6 jogszabdlyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dcintds el6ir6sait sirlyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a birosrig vagy a hatos6g joger6sen rteg5llapitotta,

a szerzod6sben megillapitott kritelezetts6get neki felr6hal6 m6don srilyosan

megs6rtette,

a hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatdsi szerz<id6st az Onkormilryzat felmondja, ha a

Kozszolgiiltat6 nem rendelkezik min6sit6si cnged6llyel vagy megfelel6segi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Torv6nykiinyvben rneghat6rozottakon trilmen6en a

k6zszolg6ltat6si szerz6dest akkor mondhatja fel, ha

az Onkorminyzat a kozszolgriltatrisi szerzcid6sben meghatirozott ktitelezettseglt - a

Kozszolg6ltat6 felsz6litiisa ellenere - sr,ilyosan megserti,6s ezzel a K<izszolg6ltat6nak

kdrt okoz, vagy akadrllyozza a hutlad6kgazd6lkod6sikozszolgilltat6s teljesiteset; vagy

a k<izszolgriltat6si szerzcid6s nregkriteset ktivet6en hatrilyba l6pett jogszabrlly a
' 

krizszolg6ltat6si szerzddes tartalmi elemeit fgy viltoztatja ffiog, hogy az a

K<izszolg6ltatonak a hullad6kgazd6lkodrisi k<izszolgiiltatis szer:z6d6sszertr teljesit6se

ktir6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s mert6kben serh.

f33 Ha a hullad6kgazdAlkod6si szerzrid6st a kozszolgriltat6 felmondja, a teleptil6si

iinkormanyzat halad6ktalanul gondoskodik az uj ktizszolg6ltato kiv6laszt 6sar6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n a kcizszolg6ltat6si szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si id<i alatl aKiizszolg6ltat6 ahulladekgazdalkodasi kozszolg,6ltat6st vlltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkormdnyzatnak feir6hat6 okbol meghirisul,'illetve, ha a szerztides
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neki fclr6hat6an sztinik meg, az Onkormdnyzat az 6ves kiizszolg6ltatrisi dij 50%-6,nak

megfelel6 meghirisul6si kt tber fizetesere kdteles.

14. Eljirds a szerz6d6s megszfin6se eset6n

A ktizszolgiltat{si szerz6d6s megszii,n6se vagy megszfintetesc eset6D a Kiizszolgriltat6 az tj
kozszolgdltat6 kiv6laszuisiig. de legfeljebb 6 h6napig a kozszolg ltatirst v6ltozatlanul elli{a.
A hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatasi szerz6d6s megsz.ftn6se eseGn a ktizszolgriltatis
ellitisrival kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvrfurtart6sait a Kiizszolgdltat6 a

telepiil6si iinkormrinyzatnak a k<izszolgdltatAsi szerzrid6s megsziiLnese napj6n etadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvitikat els6sorban az egym6s kdzotti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendczni.
Amennyiben a jogvidt a Felek t6rgyal6s ttjan 60 napon belil nem tudjik rendezni, a bir6srigi
elj6rds Iefolytatisrfua a P6csi Jrirrisbir6s6g, illetve 6rtdkhatrirt6l fiigg6en a P6csi Trirvdnysz6k
illet6kess6g6t kritik ki.

16. I0rtesit6sek
A jelen szerzSd6ssel kapcsolatos b6rmely ig6ny vagy nyilalkozatot, kdvctel6st irrisba kell
foglalni.
A szcrzrid6s teljesitesevel kapcsolatos iigyint6zdsrc, nyilatkozatt6tclrc jogosultak:

az Onkorm{nyzat resz6r<il:

n6v: Osty6nszki Anna polg6rmester
telefon: M-721371-137
e-mail: onkormanyzat.lothard@gmail.com

a Kiizszolgiltat 6 ftszbr6l:
nev: Bir6 P6ter iigyvezet6
tclcfon:721 805-420

e-mail : delkomrtt-d€,lkom-bu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszil.Lrn6t stb.) a Felek ktzfu6lag a

szerz6des teljesitfs6vel risszefiigg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illewe az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekck 6rv6nyesit6se erdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkczel6s soriin a
kapcsol6d6 jogs zabiiyok 6s adatv6delmi szab6lyzataik rendelkez6sei szerint j{mak cl.

17, Mecsek-DrdvsHullad€kgazd6lkodfsiProgram
A Kcizszolgriltat6 kdtelcs igcnybe venni a Mccsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Projckl
keret6ben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkiiziiket a kdzszolgelhtes t€ljesit6se kapcsdn.
Felek k<itelczetts6get vdllalnak, hogy al6vetik magukat a Tirsuldsi Tanics hatdrozatainak.

18. R6sdeges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz5des b6rmelyik rendelkezese, vagy armak valamelyik r6sze
6rv6nytelen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik szew, vagy hat6sig vagy bir6srig
annak 6rvdnytelens6g6t rillapitja meg, itgy a szert6d6s tiibbi r6sze 6rv6nyes es
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kik6nyszeritbct<i, kiveve, ha an6lkiil bSrmelyik F6l a szerz<id6st nem l:6t6tte voJna meg. A

jelen szerztidesben nem szabAlyozott k6rd6sekben els6sorban a hulladrlk6l sz6l<\ 2012. 6vi

CLXXXV. tiirveny (Ht.), a ktizbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLII. ttirv6ny (Kbt )' a

Magyarorszdg dnkormAnyzatair6l sz6lo 201 t . 6vi CLXXXH. tdrv6nl, (Mdtv), valamint a

Polglri Tiirv6nykdnywcil s2616 20]3, 6vi V. t6rv6ny (Ptk.) tendelkez6se i, illewe a vonatkoz6

ltgazai j o gszabAlyok ilinyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek arurak elolvasisa 6s 6rtelmez6se utdn, mint ali.ararukkal mindenben

megegyez6t, j6vCilragy6lag iqdk a16.

Lothtud,lllZ. a" &p. vtkmorn ;/.(... n n Dtil- ic;n t,i rnp:-c.il ;iai.
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