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H ULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATAST SZTNZ6ONS

Amely ldtrejtiu egyrdsz16l : Magrarhertelend K6zs5g Onkorm {nyzata
sz6khelye: 7394 Magyarhenelend, Kossuth L. utca 46.
PIR szdm: 556309
ad6szin: I 555630 1- I -02
kipviseli: Szeledi Katalin polgifumester
mint Onkorrrdnyzat, a tovebbiakban: Onkormdnyzat

D€l-Kom D6l-Dunlntrlli Kommunitis Szolgriltetri
Nonprofit Kortitolt Felel6ssdgii T{nas{g
szekhelye: 7632P€cs, Sik.l6si [t 52.
c6gSeg z6kszAma: 02-09 -064556
ad6szlrna: I I 54 I 5E7 -2-02
KUJ szirna: |00279306
KTJ szima: I 0046E989 /Pccs-Ktikdny Region6lis
Hulladdkkeze16 Kdzponr/;
KSH szima: I l54l 587-381 l -572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban: K6zszolgiltet6

mdsrdszr6l:

- tovribbiakban egyiiftesen: Felck - kdzritt az alulirott helyen 6s napon az akibbi
leltetelek mellctt:

Szcrzodtj Felek a teleptildsi hulladdk gy iij t6sdre, szdllitdsera ds kezel6s6re vonatkoz6
k0zszolg6ltat:is Folyamatr-rssaigiiLnak biztositrisa 6rdekdben a telepiilesi hulladikhoz kapcsol6do
jogok ds k6tclczettseBek rendezdsdre, az cz.z-cl kapcsolatos helyi dnkorm6nyiati rcndelet
vegrehajt6siira az aldbbi srcrzdddst kcitik meg:

l. A szcrz6d6s c6lja
l.l' vagy:uorszrig helyi dnk.rmiinyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi clxxxlx. tdrviny li. g ( I )
bekczddse szerint a helyi kciziigyek, valamint a helyben biaosithatir krizfeladatok k6rcben
elliitand6 helyi <inkormiinvzari feladatok kiiz6 tanozik kiiliindsen a krimyezet-eg6s:a6gugy
( kdztiszt.islig. teleptilisi krimyezct tisaasrigrinak biztositiisa, rovar- ds rrigcsril6iruis).

;\ hulladdkr6l szol6 2012. evi CLXXXV. t6rv-6ny (a rovdbbiakban: Hr.) 33. g (l) bekezdise
szerint a telepiilesi dnkormiinyzrt a hultaddkgazdrilkodrisi k(iz,szolgiilratiis et.liitiisiit a
kcizszo lgaltat6val kirtdn hullad6kgazdalkodasi ktiaszolgiiltatdsi szerzodis utjein bi;rtositja.

1.2. Jclcn szerz6dis az Onkorminyzat Kepvisel6-tcstiilete [+Il?;:(] rt.sz. hatdrozata
alap.lrin j6n ldtre.

l.-i. A jelen szerzodis cdlja. hogy Magyarhertelend Kdzsig krizigazgatiisi tertiletcn az
ingatlantulajdonosokndl, birtokosoknii,l, hasznilokn6l (a tovdbbiakban egyiiri:
ingatlanhiuszniilti ) kelerkezo tclcpiildsi szikird hulladdk kezelis6re f,ennall6 kozszolgdltarissal
kapcsolatban - a hatrilyos j ogszabrilyokna& megfeleldcn az 6nkorm6nyzat is a
K6zszolg{ltat6 kcizdni kapcsolatrx. a Felck jogait ds k(irelezettsc geil szabily-o.zza.
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2.

2-1, Az Onkorur{nyzat megbiza a Ktzszolgirltat6t u. alihb meghatdrozort feladatok
elvdgz6sdvel:

Magyarhenelend K6zsdg ki5zigazgatasi teriiletdn a teleptildsi hulladek begyrijtesdvel ds
elhelyczes cdlj6bol t<irtdno rendszeres elszAllitislval a szerzid6sben rdgzitett id6tartamban,
valamint kezelis6vel es 6rtalmatlanitiisrlval - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrllkod.lsi Program
eszktiz-ds ldtesftmdnydllorninyrinak ig6nybev6teldvel - kdzszolg:lltatrlsi szerz6dds keretdben:

- vegyes hulladdk gyfljtese, sz6llitrlsa es kezeldse hetente 1 alkalommal;
- lomtalanit6s 6vente I alkalommal;
- elktlldnftett /szelektfv/ hulladdkgyrijtes k6thetente I alkalommal.

2.2. A Kdzszolgdltat6 a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elvegzeset 2023.janr:dr l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6dds alapj in a Kdzszolgfltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkozo
jogszabrllyoknak ds az dnkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kizdr6lagosan jogosult
Magyarhertelend K<izs6g kdagazgatisi ter0letdn a teleptildsi hulladik gyrijtds6re is
kezelds 6re inlnyu I 6 k6zszo tg6l hr.Asok elkiulsira.
A kdzszolgriltaris megnevezese: telepiilesi hullad6k gyrijt6sire es kezel6sere inlnyulo

kdzszolgrlltat6i feladatok eil6tasa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhas 
^inoahlztutilsi hulladdkhoz hasonl<i hulladdk r6szdt kepezo vegyes hulladdkiira is, a Hr. 39.$ (3)

bckezddsdre tekintettel.

A kdzszolgAltatAs teljesitesenek tenileti kiterjedese: Magyarhertelend K6zsdg k6zigazgat{si
tertileten.

A kdzszolg6ltatiis kdrdbe tartoz6 hulladek elhelyezdse ds kezel6se: a K6k6nyi Regionalis
Hulladdkkezel6 K04ontban vagy 6trak6rillorn6son, illewe m6s, komyezetvedelmi, mtkriddsi
engede I lyel rendelkez6 hulladekkezelo ldtesitmdny ben.

3. Ae Onkorm6n yzart khteluetts6gvdllaldsa
3.1. Az Onkormdnyz t ^ 2. pontban irt kcizszolgiiltatiis elkltisrira a Kfizszolg{ltat6nak
kiziir6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az 6nko rm inyzat kdtelezettsdget viil lal :

a) a k0zszolg6ltatAs hatdkony ds tblyamatos ell6uisdhoz a Kiizszolgiltat6 szAmdra
saikse g es inform6ciok 6 s adato k szo I gill tatils iil4

b) a kdzsmlg6ltatris kdrebe nem tartoz| hulladdkgazdrilkodrlsi
kdzszolgdltatdssal tdrtdn6 OsszehangolAs:i.nak el6segftes€re,

tevdkenysdgek

c) a kdzsmlgrl[tatisnak a telepiildsen v€gzrtt m6s kozszolgtiltatasokkal val6
dsszehangoHsenak e l6se gitdsdre,

d) aKtzszolgitltat6 kizdr6lagos kozszolg6ltatrlsi jogrinak biaosftrisrira
e) a teleptiles k0zszolg6l atris ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlantraszril6i vona&oz6s6ban

ndv- 6 s cimj e gy zek itadasir a adate gyezetdsre,

0 kedvezrr6ny, mentessig esetdn annak alapj6ul szolgril6 adatok 6tardris"ira,
g) az Onkormfuyat6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezmeny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 kdltsdgek megtdr(tesdre a Koordirull6 szert szbmdr4
h) a teleptilesi igenyek kieldgit6sdre alkalrnas hulladdk gy0jt6sCre, szillitds6ra kezeldsere

szolgfl6 helyek 6s letesitm6nyek meghatirotAsira- Ennek kereteben kijeloli - a
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Kdzszolg{Itet6vet egyeztetve - azokat a gyiijt6pontokat, ameryck alkarmasak arra
hory a K0zszorg6rtat6 6tvegc/e koaenireten 

" nuuagtot ,-o'iog"u-.ur"-a6kt6l,
mely ingatlanokhoz a K6zszorgdltet6 drtar arkarmazott g€pjdrmiivel nem ad behajtani,i) a hullad6ksz{llir6 j6rm[ szi,nara megfelel6 ,riMszonyok biaositdsdra, lttuooo,tekintetter a tdli ho- is sikossAg-meatesitdsre, varamint a kdzut rkszervioyeu" utogo
fa6gak levdgdsdra),

i) a kdzszolgaltztfusi sze*ziao kdziteteler6l a helyben szokrisos m6don gondoskodilg
k) gondoskodik uz elk0l0nltctt hutaaebniiusi rendszer uetli retueteinet

megszervezCsdr6l .

4. A K&zoolgiltrt6 k0telezettsdgei:
4.1.

a) A kdzszolgdltar6 gondoskodik:
- A hdaart6sban kele&ez6:

i. Veges hullad6k heti egyszer
(uaoto es id6szakoean hasznrilt ingatlanok csetdben az ellrttdsi id6szak 6 h6nap -
majusr6l okt6berig - ahor a Ht. 47.$ (4) bckezdds. arapj,n az ing,raahaszr{J6k
rdszdrc Ez dves hulladrikgazddJkoddsi kdzszolgLlrnt*qi 6ij 50olo-& kcll oegillapftani.)ii. Lomtalanltds 6vente I alkalommal

iii' Elk0l6nireu /szeleldv/ hulladdfudjtris kdthetente r arkarommal
t6rrh6 ttsszeglrfijtdsdr6l, elszjllirjsdr6l es kezel6sdr6l.

- A gazl{tkod6 szervszaekndl kere&ez6 h&tarttrsi huladdkhoz hasonl6 vcgyes
hulladdk dsszegrij€sCr6l, elszillftds,l is kezeldsdr6l.- Az altala uzcmelterett hulad6kgy0jt6 pontoq hulladdkryfijt6 udva$atr a hulladdk
ew6eldI6l, os.szegytjtisdr6l, elszdllitjsrir6l 6s kezcldsdr6l.

b) Admiri $ztrariv feladarok:
- konyvelds, szdmvitel, b€rszdrnfej tCs
- adminisztrdci4 nyilvdnurtds, adatbdzis_kezelCs
- jogi Usrvirel
- adatszolgdltatAs

c.) az oukorminyzettar egy0ttn*lkOdve az flgrfelek szdtrtdra kdnnyen hoz6f€rhet6
ugyfdlszolg{at cs t6j6koztat{si rendszer m[kddtetdse (Koaonti ug5rfelszoigdtat cime: 7632
Pdcs, Sikl6si rir 58.), velnmint a kdzszolg6ltardssal kapcsolatos lalcossdgi A:eiona*.

4.2. A K6zszolg{lt t6 k6relezettseget v{llal !ov6bb6:
a) a kdzszolg6lratds folyamaros ds tcljes k6r0 ell6t6s6ra
b) a kilzszolgrilta':s meghatiirozott rrndszer, m6dszer €s gyakorisdg szerinti teljesitcs€re,c) a kdrayezetvedermi hat6s{s artal meghatrirozott min6sitesi oiay szerinti

kdvetelmcnyek biaosirisdra 6s a min6sfi6si engeddry hulradikgazd6lkoddsi
kozszolgdlrausi szerz6d6s hatalyoss6grinak ideje alatti folyamatos meglgtgre,-d) a kdzszolgAltetas teljesrtcsdhez sznksdges mennyisdgff cs min6sdgu iarmu, gep, eszkoa
berendezcs biaosltdsdra, a szilksCges lctszim[ 6s kcpzettsdgrll szakember alkalm azA:ar'e) a folyamatos, biaonsdgos es 

-uovttheto 
teljesitesdhez szltksdgestEl antandsok elvdgzesdre,

0 a kdribe tartozo hulladdk kezeldsCre meghatrirozott helyek es
ldtesihdnyek igCnybevdtel6rc,
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s)

h)

nyilviintartiisi rendszer mfik0dtet6s6re ds a krizszolgiiltauis teljesitesdvel dsszeliigg6
adatszolgilta&is rendszeres teljesitdsere,
a nyilvSntartrisi, adatkezel6si €s adasznlgdltat,Ssi rendszer lCtrehozris6hoz 6s folyamatos
mtkodtet6sihez szilksCges feltCtelek biaosftdsdra,
az llgyfelek sz6mdra kdnnyen hozaifdrhet6 0gyfelszolgdlat ds tlj6koztatdsi rendszer
mrikOdtetdsdre,

afogaszt6i kifogdsok es dszrevdtelek elint6zesi rendjdnek megrillapit6s6r4
a tevdkenyseg ell6tiisrihoz sziiks6ges biaositrlssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nytjt a felel6ssegi k0rben bekdvetkezett Onkormrinyzatnak okozott esetleges kirok
enyhit6serc,

biztositja hogy a vegyes hulladCk gitjtd#hez az ingatlanhaszntl6legaldbb 2 k0ldnb6zri
firrtdrtek0 gdjt6edCny kdztil vilasatrasson,
tdbblethullad6k elhelyezesit szolgii.l6, a K0zszolg6ltat6 eltal biaositott zs6k
forgalmazAsAr4

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lko&lsi Program eszkriz- is l6tesftmdny rillorninyanak
haszndlat6ra

A KozszolgAltatd hulladekgazdrilkod,isi engedely6nek szima: PE/KTFd t00202-Ln022.,
PE/KTFOt00202-8n02r.
A K 6zszo I grlltat6 meg felel6s6 gi vd lem6nyenek szima: Kp t26937 -2 t2020.
A K0zszolgiiltat6 min6sitesi engedely6nek szlma: PE/I(TFOt0OEEg.lStZ022.,
PE/KTFO t03704-5n022.
Mindsit6si osztdty: C/I.

5. Mentesril a Kdzszolg:iltat6 a 41 pontban meghatdrozott kdtelczettsdgetol vis maior eseten,
tovribbdr ha az, Onkormdnyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelitesdhez olyan
titviszonyokat,t6- es sikos.6g mentessdg, illewe egydb okb6l jrlrhatatlan ak6zltJ, amely a
K0zszolgriltatri gepjdrmtveinek balesetnentes kcizlekedeset biaositja. Ez esethn a
K0zszolgiltatri az akaddly elhrlruftisit kovet6 legkdzelebbi sziLllitrisi napon koteles
szolg6ltatni. mely alkalommal kdteles az el6zo elrnaradt szilliuisi napokon felhalmozodon
mennyisd gri telepiildsi hulladek elsz6llitdsdra is.

6. A Kozszolgdltat6 jogosult megtagadni a hulladek elszdllit6srit:
- az 6nkormAnyzzt rendeletdben eldfrttol elterd tiirol6eddny kihelyezese eset6n,
- ha a tiiroloeddnyben a teleptll6si (kommunrilis) hullad6k kcrrdbe nem tartoz6 an,vag

keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, k6-, dpitdsi tcirmeldk, 6llati tetem, maro, mergezo
artyag, elektronikai hulladek, folydkony vagy befagyott zsirad6lq gyutdkony vag,v
robbano anyag, nagyobb terjedelmii, sulyf tdrgy, amery veszelyeaeti a

hulladekszdllitdssal foglalkozo alkalmazott cgeszsegdt, vagy mcgrongdlhatja a

gytij td berendezdst, i I I etve 6rtalmatl anitiisa so rdn v esz€ly ezteti a kdmyezetet. )
- a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt rirokieddnyben, illetve nem a Krizszolgdltat6tol

v6saro lt j elzen zsrikban kerfr I kihelyeztisre,
- a hultad6k oly modon kenil kihelyezdsre, hogy a tdroltieddny mozgarisakor a

kiszor6dds veszelye fennall (nem lezdrt, illctve s6riilt edeny)
- ha a tiirol6eddny kdrtil szabdlytalanul, amak mozgatdst es tiritest akad6lyoz6 modon

tribblethul lad6k keriil t kihelyezisre
- amcnnyibcn a tdroloeddnyek jel:zese bevezetdsre kertil - a tiiroltiedenyek marricdjdnak

hiany'a. i lletve s6rtilese esetdn.
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k)
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m)
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7. Az alvtllalkoz6 / teljesit6si segff / ig6nybev6televel v6gczhet6 tw6kenys6gek
7.1. K6zsznlg{ttat6 jogosult alv6llalkozo(ka)t igdnybe venni. A K-dzszolgdltatri az
alvrillalkoz6 igetrybevdtel6t k<iteles az Onkorm {ayzrrt sz1mfuabejelenteni.

7'2' A Felek rdgztrlq hogy az alvdllalkoz6 tevikenysegdert a K6zszolg6ltat6 rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8' A K6zszolg{ltat{s teljesftCsCvel Osszefiiggd adatszolg6lta6s biztositrisa drdek6ben a
Kozszolgrilbt6 az lJ pontban meghauirozon szolgdltat6si teriiletre vonatkozoan elHllonitett
nyilvintartdsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazra a szolgd,ltatdsi tertilet6l elszillitott
es iirtalmatlanitott telepiildsi huladdk mennyisegit.

9' A kozszolgdltatrls igdnybevdtelire kOtelezettek a kozszotgdltatis teljesitesdvel kapcsolatos
min6sdgi 6szrevdteleiket, kifog6saikat Inisban a Kozszolg{ltat6 ,rekh"lyer" (7632 p€rs,
Sikl6si lit 52-) vagy a7602 Pdcs, Pf lT6.postacirnre kell cimeani, 6s a K6arotg{Itet6 k6teles
ftlsban 15 napon beltll megvrilaszolni. Haladdktalanul intdzked6sre k6teles a K6aszolg{ltatr6,
kornyezetszswryezds esetdberl ha az a kdzszolg6ltatdsi tevdkenysdgdvel okozati
6sszefiiggesben van. Anrennyiberr a panasz, iszrevdtel az Onkormainyzat helyi
hulladikkezelesi kdzszolgriltatris ren-djdr6l sz6l6 rendelet€nek regdelkezcs€t kifog6so lja, a
Kozszolg{Itat6 30 napon bclul koteles az 0griratot - a panaszos egyidejfi 6rtesft6se mellett-
az Onkorm{nyzathoz megkfildeni.

10. Kdzszolg{Itat{s dija
r0'l A hulladikgazdalkodasi kOzszolgaltat6si ddat a Magyar Energetikai 6s K6zmfl-
szabilyozisi Hivatal javaslatrinak figyelembevdteldvel az illetCkes minisaer rendeletben
6llapftja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht' 32lA- $ (4e) e) pontja alapjda a Koordinii,l6 szerv beszed.i a k0zszolg6ltat6si dijat 6s
kifizeti a kozsmlg{ltat6knak a hulladdkgazdrilkod:lsi kozszolgriltatrisi es Ltg6ltat6si di.i
megrillapiLlsrfrt felel6s minisaer rendelet6ben foglaltaknak megfelel6en meghat6rozott
szo I gril tatrisi dij at.
Az 6llam e feladatainak ell6tris6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiak!3n; (oo1din4l6 szerv)
hoz l€ne.
A helyi kdzszolgriltat6, a telepill6si 0nkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd.ilkod.lsi
laes(undny tulajdonosa megad minden adatot 6s informdci6t, ami a Koordin dl6 szer.t
feladatk0rinek gyakorl6sdtroz sziilsdges.
A minisaer rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltatdsi dij felosarisrinak elv6t. A
miniszter a Koordindl6 szerv javaslatrlnak trgyelembevdteldvel rendeletben 6llapitja meg a
Koordindl6 szerv 6ltal aklzsznlg{ltat6nak fizete d6 szolgdltatisi dijat.

10.2 A k}zsmlgiltat6 altal alkalmazott kdzszolgaltatrisi dij megrillapit,isa a Hr. 464g.g 6s
9l '$, valarnint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek rnigfelel6en t6rt6nt.

6t.---

80 liter

Eqylqqry! I Egyszeri netto uritCsi dij (Ftr 
I

Iirozl
r1#





i 1 10- 120 liter
*a3ESD0I4. (XI.3l.) Konn. rendelet szerint lak6ingatlant egyedill ds dlewitelszerilen haszrdl6 termCszetes

szemdly ingatlanhaszrdl6 rdszere, a telep0lesi Onkorm6nyzat 4ltat hadofr igazolls alapjrin.

Eddnymdret Eeyszeri netto tirit6si dii Gt)
110 liter 220,-
120 liter 239,-
240liter 479,-

9t.
Ed€nymeret Egyszeri nett6 iiritesi dii (Ft)

I l0 liter 198,-
120 liter 215.-
240liter 430
I 100 liter 1969,-

T6bblethulladdk ryfijt6sdre szol 9616 zsilk Lra: 3 6 l,- Ft+Afa/db.

Szelzfidil Felek aziitaldnos forgalmi ad6 megfizetdse tekinteteben mindenkor a hatrilyos AFA
t0rv6ny rendelkezeseirek megfelel6en j dmak el.

11. Attami hullad6kgezdilkod{si k0deledet-etl{t{s
1l.f Az 6llami hullad6kgazddlkod6si kozfeladat ell6tis6ra litrehozott szr;r:.tezet
kijel6l6ser6l, feladatk6rir6l, az adatkezeles m6dj6r6l, valamint az adatszolg6ltatdsi
k6telezettsdgek resdetes szabillyakll sz6l6 6912016.0II.31.) Konn. rendelet
(Ada&orm.rend.) 3. $ (l) bekezdese alapjrin a Kormany a Ht. 321A. g (l) bekezddsben
meghatiirozon feladatokra Koordindl6 szervk6nt az NHKV Nemzeti HulladCkgazd6lkodrisi
Koordinril6 ds Vagyonkezp,lb Zirtk0rfien Miik6d6 RdsadnytCrsas6got jeldlte ki.

ll,2 A Koordindl6 sznw a kdzszolg6ltatdsi dijakra vonatkoz6 szinrftikat az Adatkorrr.rend.
20.$ (l) bekezdese szerinti adatszolgdltat6s alapjdn rillitja ki. A kOzszolgtlltat6 hitinyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltatdsa esetin a Koordiniil6 szerv a nem megfelel6 adatszolgdttatrissal
erintett ingatlanhas^ito tekintetdben a Koordiruil6 szery altal tegut6bb kiszdmlilzott
k0zszolg6ltatrlsi dijr6l rirllit ki sziml6t. Az ezzelOsszefliggdsben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n
minden helytrirlklsi kdtelezettsdg a Klzszolgiltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgriltatrisi
dijkultinbtrz-et pozitiv mdrlegdt a Koordin6lo szerv a kdzszolgdltat6nak fizdend6 eseddkes
szolg6ltat6si d{jba fg5z:mitja. A k6zszolgdltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgeltatds6b6l
ered6, a Koordin6l6 szerv eltal nem megfelel6 adattartalommal kirillitott szimldkkal
kapcsolatos valamennyi kOvetkezm6nyert a K6zszolg6ltat6t terheli a felel6sseg.

lf3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja aznn ingatlanok kdr6t arnelyre nincs kdzszolgSltatrlsi dijfizetes
meghatdroara uz adatszolgiltatdsban, ugyanakkor v€lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesites t6rt6nt. A Koordind,lo szerv e k6rben jogosult inryenesen adatot
k€mi az. illet6kes hat6sdgt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat'isbol hiinyzb
ingatlanok 6s sztiks6ge s adataik me 96l lapf trisa 6rdek6ben.
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A f'entiek alapjan rdgzftett ingatlanok adatait a Koordind.l6 szerv megkiildi a
kozszolgriltat6nak, 6s felhfvja a kdzszolgiltat6t, hogy a megktildcitt ingatlanokon v6gzert

. szolgaltatdsdnak megfelel6en korrigrilja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgiil,itirt
legkes6bb az 6rtesites kezheryeteldt kdvet6 g napon beliil.
A korrekci6t kdvetoen - a kOzszolgaltato elter6 adatszolgAltatisa hiriny6ban - a Koordindl6
szerv a kii zszolglltatis i drj at az ingatlantu laj do n o snak szimlqzza l<t.

1f.4 A Koordiniil6 szerv ak,tszl;rriAzott ds az ingatlanhasmilo 6ltal hat6rid6n beltil ki nem
fi zetett klzszolgitrat6si dij behaj uisa drdekdben intdzkedik.

I l'5 A Kdzszolgiltat6 rdsz6re aklzszolg:iltatdsi szerz6desben rrigzitett feladatok e1,6t6s66rt
a Koordindl6 szerv a hullad6kgazdrilkodris i kdzszatgriltatrisi dij megrillapitasridrt felel6s
mi ni s zter ril tal me gha tAr o zntt szo I gAI tarris i dlj at fizet.

lf '6 A kdzszolg6ltat6 az Onkorm{nyzag mint el}itrisdrt felel6s dltal kiadott
teliesitdsigazokissal igazolja, hogy a kdzszolgriltat6 teljesft6sCvel kapcsolatban kifog6sa nem
merult fel. A teljesftdsigazokisnak a kiizszolg6ltat6 iltzl a Koordiniil6 szerv r6szdre a
rendszeres adatszolg6'ltatds keret6ben tdrtdn6 megktild6se a szolgriltatfui dij fizetdsenek
feltdtele.

Az onkorminyzat kdteles a teljesitdsigazolast a Kdzszolg ehat6 r6sz6re a teljes(tessel drintett
idtiszakot kdvetd 5 napon beliil kiadni. Amennyiben ; Onkormdnyzat a teuesitdsigazolis
kiadris6val alapos indok n6lki.il kdsedelembe esilg rigr a k0zszolg6.ltat6 jogosul t az enel
kapcsolatban keletkez6 kirit az dnkormcny zat fel6 6rv6nyesfteni.

ll'7 A szolgiltatrisi dijban a hulladdkgazdrilkodris i kozsmlgitltatiis teljes kcianetlen k6ltsdge
megtdritesre kerii'I, igy a haszonilnyag 6rtdkesitds6r6l a Koordindl6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolgrlLltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a l(661rrin6l6 szerv riltal kijelolt
szervezetnek ritadni- A haszonanyag-ertekesftesb6l ered6 bevdtel a Koordindl6 szervet illeti
meg.

ll'E Az Adatkorm.rend. 4-$ (4) bekezdese alapjdn az Onkormrirryzat a klzszolglltat6si
szerz6ddst annak megkdtisdt vagy modositrisdt kdvetoen haladdkta.lanul, de legkds6bb g
napon beltil elektronikus riton megkiildi a Koordufl6 szerv resz6re.

12. A kdzszolg{ltat{si szeru,6d6s hatdlya
FElek jelen szerzoddst 2023. janudr 01. napj6val kezd6d6 hat6llyal, hatiirozott id6re, 2023.jfnius 30. napjdig kotik.
f elek a szerzod6st krizds megegyezessel, csak iriisban m6dosithatjrik.

13, A kdzszolgdltat{si szerz6d6s megszfin6se
A kOzszolgeltatAsi szerz6d6s megsziinik
u) a benne meghatarozott i dcjtartam lej iirtd"val,
b) a Kdzszo I griltato j o gutod ne lki,ili megszlin6sdvel,
cJ el6lkissal, ha a teljesitds meg nem kezdoddtt meg,
r/l lelmondrissal
e) a telek kriz<is megegyezescvel.

l3'l Az onkormanyzat a kcizszolgiiltatasi szerzdddst a polgiiri Tdrvenyk6nyvben
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meghatiirczott felmonddsi okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kozszolgdltat6
- a hulladdkgazddlkoddsi k6zszolgriltatds ell6uisa sonln a kOmyezet vddelmere

vonatkoz6 jogszabdlyok vagy a r{ vonatkoz6 fuit6sigi dOntds el6ir6sait sulyosan
megsdrtette,6s ennek t€ny&a bir6sdg vary ahat6dg joger6sen megAllapitott4

- a szerzdddsben meg6llapltott kdtelezettsegdt neki felr6hat6 m6don sulyosan
megsertene.

- a hulladdkga-dAlksdisi kdzqzolgriltatisi szerzptst az Onkomr6nyzat felmondj q1, a
K6zszolgriltato trem rendelkezik min6sit6si engeddllyel vagy megfelel6segi
v6lemCnnyel.

13.2 A K6zszolgfltat6 a Potgdri T6rvenykdnyvben meghatArozottakon trilmen6en a
k0zszolgdltatdsi szeofr€st akkor mondhatja fel, ha

- az OnkoraAtyzat a klzszotgfulatdsi szeruMdsben meghatdrozott kotelezettsegdt - a
K0zszolg{ltat6 felsz6t(t6sa elleadre - sulyosan megs€rti, €s ezel a KozszolgAltat6nak
kdrt okoz, vagy akad6lyoizraahulladdkgazddlkod6si kdzszolgfltat6s teljesftdset; vagr

- a k6rcznlg6ltat6si szerz6dds megkOtdsdt k0vet6en hatdlyba Epett jogszabd[y a
kdzszolgiltatrisi szerzffiEs Etalmi elemeit trgy vitltoaatja Deg, hory az a
K6zszolgAltat6nak a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgriltdtris szerz6ddsszeni teljesitese
kOr{be tartoz6 l€nyeges 6s jogos drdekeit jele,nt6s mdrtdkben s6rti.

133 Ha a hullad€kgazd6lkodisi szerzdddst a kdzszolg6ltat6 felmondja, a tetepttlesi
Onkormlnyzat haladdhalanul gondoskodik azt$klzsmlgdltaro kiv6lasads6r6l.
A fentiek teljesiitdse esetdn ak}zszolgtltatisi sznrzbdes felmond6si ideje 6 h6oap.
A felmondrlsi id6 alatt a K6zszolg6ltat6 a hulladikgazdrilkod.isi kdzszolg6ltat6st vriltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitq az Onkorm6nyzatnakfeh6hat6 okMt meghiusul, illetve ha a szerzidds
neki felr6hatoan sz0nik lereg, aiz Onkormriny?at az 6ves kdzszolg6ltatdsi dij Sff/o-Anak
megfelel6 meghiusu}isi kOtber fizetesdre kOteles.

14. Eli{nis a szerzfi6s megszlin6se eset6n
A kozszolgeltatisi szerz6des megsz{n6se vary megsztintetdse esetCn a Kdzszolg?Lltat| az nj
k6zszolg6ltat6 kivrilasaris:iig de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgfltatdst vdltozatlanul elldtja
A hulladdkgazddlkodrisi kdzszolgiltatdsi szsrzld€s megszrindse eseten a kozszolgriltauis
ellitrlsrival'kapcsolatos, folyanratban l6vd 0gyek iratait 6s nyilvrintart.6sait a Kozszolgrlltat6 a
teleptllesi dnkomrdnyzaaaka kdzszolgdltatdsi szerz6d6s megsztndse napjrln iiadja.

15. Jogvit{k intdz6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat els6sorban az egymfus kdzotti tirgyaklsok
sordn igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrlt a Felek tdrgyalds ttjfui 60 napon beltil nem tudjAk rendezni, a bir6srigi
eljdnls lefolytatrisrira a P6csi Jrinisbir6s6g, illetve 6rtdkhat6rt6l ftigg6en a Pdcsi T6rvdnysz6k
illetdkessdget k6tik ki.

t6. Ertesit6sek
A jelen szerz6dessel kapcsolatos Mrmely ig6nyt vagy nyilatkozato\ kdvetel6st inlsba kell
foglalni,
A szr,rz:bdfls teljesitesevel kapcsolatos 0gyintdzdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:
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az Onkormdnyzat reszdr6l:
n6v: Szeledi Katalin polgii.Lrmester

telcfon: 06-72152 I -000
e-mail : hivatal@magyarhertclend.hu

a Kiizszolgdltat6 reszirol:
n6r,: Bi16 Peter tigy vezet6

tglefon:721 805-420
e-mail : delkomtidelkom.hu

A kapcsolanartok adatait (nevit, cimdt, e-mail cimit, telefonsz6mrit stb.) a Felek ktzfuolag a
szrrz<idds teljesitds6vel 6sszefiigg6 kapcsolattarres cdljeb6l, illewe az ahhoz kapcsolod6
egy6b jogos erdekck drvdnyesitdse erdekdben jogosultak kezrlni. Felek az adatkezeldi sor4n a
kapcsol6d6 jogszabalyok ds adatvddelmi szabirlyzatalk rendelkezesei szerint jiirnak el.

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazd{lkoddsiprogram
A Kdzszolgiiltat6 kdtcles igdnybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazdrilkodrisi projekr
keretiben megval6sul6 l6tesitm€nyeket ds cszkiizdket a kdzsz.olgdltatiis teljesitdse kapcsiin.
Felek kdtelezettsdget v6llalnak, hog-v aliivetik magukat a Tarsukisi Taniics hatdrozatainai.

18. R6szlegcs6n6nytetcns6g
Amermf iben jelen szerzodds brlLrmelyik rendelkezise, vagy annak valamelyik r6sze
dn'dnytclen vagy kikdnyszcrithetetlen, vagy varamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6srig
annak erv'cnytelensdg6r rillapitja meg, ugy a szerz6d6s t6bbi r6s:rc 6rv6nyes ds
kikdnyszerithet6, kiveve, ha andlkril brirmelyik F6l a szerzridisr nem kdrdtte volna meg. A
jelen sz-erzciddsben nem szabiilyozott k6rdisekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. eviclxxxv. trirvdny (IIr.), a krizbeszerz6sekrdl sztiki 2015. dvi cxLIII. t6rv6ny (Kht.), a
lIag1'arorszag dnkormiinyzatair6l sz.(rl6 201 L cvi clxxxx. tdrv6ny (M6tv), valaminr a
Polgriri rdn'cnykrinyvr6l szolo 2013. ivi v. tdrvint (ptk.) rendelkezcsci, illetve a vonatkozir
dga zr 1i j6g,r72!{lyok irainyad6ak.

Jelen szcrztidest a Fclek annak elolvasdsa ds irtelmezese utiin, mint akaratukkal mindenben
megegyezrit. jovrihagyrilag irjri,k akl.

5--.._

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kdzszolgiltat6
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