
HULLADfKGAZDALKODAsI rozszoLGALTATAsT szrnzoons

amely l6trej6tt egyrdszr6l: Mek6nyes Kiizs6g dnkorm inyzata
sz6khely: 7344 Mek6nyes, Fri u. I15.
PIR sz6m: 334781

ad6szam: I 5334785-l -02
k6pviseli : Lriszl6-Legedi Jdnosn6 pol gdrmester
mint rinkormdnyzar (a tovdbbiakban: 6nkormrinyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili KommunSlis Szolgiltat6
Nonprofi t KorLltolt Felel6ss6gii Trirsas6 g
szdk)relye: 7632P€cs. Sikl6si rit 52.

cdgtr e gy zdksz|ma : 02 -09 -064 5 5 6
adoszima: I I 54 1 587 -2-02
KUJ szlma: 100279306
KTJ szima: 100468989 /Pdcs-Ktikdny Regiondlis
Hul laddkkezelo K6zpont/ ;
KSH szSma: I 1 541 587-381 l -5'72-02
kdpviseli: Bi16 P6ter iigyvezet6
mint Krizszolgiiltat6, a toviibbiakban: Kiizszolgiltat6

Felek - kirzritt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi

m6srdszrol:

- tov6bbiakban egytittesen:
felt6telek mellett:

Szerz6d<i Felek a telepiildsi hulladdk gyiijtdsdre, sziillit6sara ds kezelds6re vonatkoz6
kiizszolgriltatiis folyamatossAgiinak biztositdsa drdekdben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok ds ktitelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi <inkormrlnyzati rendelet
v6grehajtasiira az alihbi szerz6ddst k6tik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszig helyi cinkorm |nyzatairol szol6 2Oll. 6vi CLXXXIX. trirvdny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi k6ziigyek, valamint a helyben biztosithat6 krizfeladatok k6rdben
elliitand6 helyi <inkormiinyzati feladatok kdze tartozik kiildnrjsen a krimyezet-egdszsdgiigy
(kriaisaasrig, teleptil6si kdrnyezet tisztasdgiinak biaositrisa, rovar- ds rrigcsril6irt6s).

A hullad6k6l sz6lo 2012. dvi GLXXXV. tdrvdny (a toviibbiakban: Hr.) 33. g (l) bekezd6se
szerint a telepiildsi tinkormrinyzat a hulladikgazdrilkodrisi k<izszolg:iltatris ellatesAl a
kdzszolgiiltat6val kdt6tt hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgrilta a.

1.2. Jelen szerzrjd6s az Onkorminyzat K6pviseki-testii iiozata
alapjdn jdtr l6tre.

1.3. A jelen szerzodis c6lja, hogy Mek6nyes Kdzs6g kdzigazgzitrisi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokndl, haszn6l6knril (a tovdbbiakban egytitt:
ingatlanhasznril6) keletkez6 telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fennril16 kdzszolgiiltatiissal
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kapcsolatban - a hatrilyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az Onkorminl'zat 6s a

Kiizszolgiltat6 ktizdtti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kiitelezetts6 geil szabLlyozza.

'l

2.1. Az onkorminyzat megbizza a Kiizszolgilta t6t az alAbb meghat6rozott feladatok

elvdgzdsdvel:

Mek6nyes KozsEg klzigazgatesi teriiletdn a telepiildsi hulladdk begyiijt6sdvel ds elhelyez6s

c6ljrib6l tdrtino rendszeres elszrillitiis6val a szerzdddsben ftgziteff idotartamban. valaminl

kezel6s6vel ds rirtalmatlanitSsrival - a Mecsek-Drriva Hullad6kgazdrilkodrisi Program eszkdz-

ds ldtesitm6ny6llom6nyrinak igdnybevdtel6vel - kdzszolg6ltat6si szerz6d6s keret6bel):

- vegyes hullad6k gytijtdse, szallitiisa ds kezel6se hetente I alkalommal

- lomtalanit6s 6vente I alkalommal

- elkiiltinitett /szelektiv/ hullad6kgyiijtds k6thetente 1 alkalommal.

2.2. A K zszolgiltat6 a2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzdsdt 2023. januar L-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapj6n a Kiizszolg6ltat6, a Ht.-ben, illewe az ide vonatkozir

jogszab6lyoknak 6s az cinkormilnyzati rendeletnek megfelel6en kizdr6lagosan jogosult

Mek6nyes Kdzslg kozigazgatiisi teriilet6n a telepiildsi hulladdk gyiijt6s6re es kezel6s6re

irrinyul6 k6zszol 96ltatrlsok elLit6srlra.

A k6zszolg6ltatds megnevezdse: telepiildsi hulladdk gyiijt6s6re 6s kezel6s6re irrlnyulo

ktizszol96ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhaszn:il6

a h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t kdpez6 vegyes hulladdkrira is, a tlt. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A kdzszolgiiltat6s teljesit6sdnek teri.ileti kiterjed6se: Mekdnyes K0zs6g k6zigazgatrisi

tertilet6n.

A ktizszolgilltatiis kiirdbe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezelese: a Kcik6nyi Region5lis

Hulladdkkeze16 K6zponrban vagy 6trak6rillom6son, illetve m6s, ktimyezetv6delmi, milk6d6si

enged6llyel rendelkezo hulladekkezelo I6tesitmdnyben

3. Az 6nkorm6nyzat kiitelezetts6gvilla16sa

3.1. Az $nkorminyztt a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6tiis6ra a Kiizszolgdltatrinak

kiz6r6lagos jogot biaosit.

3,2. Az 6nkormdnyzat kdtelezetts6get v6llal:

- a ktizszolgaltatris hat6kony is folyamatos elliltiisdhoz a Kiizszolgriltato szdmdra

sziiks6ges informriciok 6s adatok szolgiiltatrisara,

- a kozszolgiiltatris kdrebe nem :?lrtoz' hulladdkgazdrllkod6si tev6kenysdgek

k<izszol96ltatiissal tiin6no <isszehangoliisdnak elose gitds6re.

- a k6zszolgiiltatiisnak a telepiildsen vdgzett miis kdzszolg6ltatiisokkal val6

tisszehangol6s6nak el6se gitds6re,

- a Kdzszolgriltat6 kizrir6lagos ktizszolgriltatrisi jog6nak biztosit6s6ra

- a telepiilds kdzszolgiiltatris ig6nybev6tel6re ktitelezett ingatlanhasznAl6i

vonatkoz6s5rban ndv- ds cimjegyz6k 6tadiisrira, adategyezet6sre,

d...---



kedvezmdny. mentessdg esetdn annak alapj6ul szolgril6 adatok eladasAra,

az Onkormiinyzat iiltal rendeletben. vagy egydb mtidon biztositott dijkedvezmdny
vagy mentessdg miatt l'elmerijl6 kdltsdgek megtdritdsdre a KoordinSl6 szerv sz6mdra,

a telepiil6si ig6nyek kieldgit6sdre alkalmas hulladdk gytijtdsdre, szitllitirs{ra, kezeldsdre

szolgril6 helyek 6s litesitmdnyek meghat6roz6siira. Ennek keretdben kijeliili - a

Krizszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gyiijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolg6ltat6 iitvegye kdztertileten a hulladdkot azon ingatlanhasznril6ktcil.
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgiiltat6 6ltal alkalmazott gdpjdmriivel nem tud behajtani,
a hulladdkszrillit6 i6mrii szitndra megf'elelti ritviszonyok biztositdsera, (ktilUncis

tekintettel a tdli h6- 6s sikossiig-mentesitdsre. valamint a k<izrit iirszelvdnyebe bel6g6
fadgak ler,dgrlsrlra).

a kdzszolgiiltatilsi szerzod6s k6zz6t6teldroI a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elktildnitett hullad6kgyiij tdsi rendszer helyi feltiteleinek
megszervez6sdrol.

4. A Kiizszolgdltatri kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kcizszol96ltat6 gondoskodik:

- A h6ztart6,sban keletkezo:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udulo 6s idriszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellAtitsi idoszak 6 h6nap -
riprilist6l szeptembetig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezdese alapjrin az ingatlanhasznillok

r6szire az dves hu lladekgazdrilkod6si k<izszol96ltatrisi dij 50%-6t kell nregrillapitani.)
ii. Lomtalanitris 6vente I alkalommal
iii. Elkiil6nitett /szelektiv/ hullad6kgyiijtds kdtherente I alkalommal
t6rtdno 6sszegyiijtisdr6l, elszrillitrlsrLr6l 6s kezeldsdrol.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hiiztartiisi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hullad6k <isszegyiijtdsdrol, elszdllitiisiir6l ds kezeldsdr6l.

- Az {ltala iizemeltetett hulladdkgyiijtri ponton, hulladdkgyiijt<i udvarban a hulladdk
6tvetel6r6l, cisszegyiijt6sdrol, elszrillitrisrlr6l 6s kezel6s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:

- kdnyvel6s, szimvitel, bdrszrimfejtds

- adminisztrdci6, nyilviintartris, adatb6zis-kezelds

- jogi iigyvitel

- adatszolgriltatds

c) az dnkorm Anyzattal egyijttmrikddve az iigyt'elek szdm6ra kdnnyen hozzrifdrheto
tigyfdlszolgrilat ds trijdkozat6si rendszer mtikridtetdse (Ktizponti iigyfdlszolgrilat cime 7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.). valamint a kdzszolgdltatiissal kapcsolatos lakossagi trljdkoaatds.

4.2. A Kdzszolgdltat6 kdtelezettsdget v6llal tov6bbii:
a) a kdzszolgriltatris folyamatos 6s teljes kdfli ellatasAra,

b) a kdzszolgriltatiis meghatiirozott rendszer, m6dszer ds gyakorisiig szerinti teljesit6s6re,
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c)

d)

e)

s)

a kdmyezetvddelmi hat6sdg Altal meghatarozott minrisit6si osztely szerinti

kdvetelm6nyek biztositiisiira 6s a min<isitesi enged6ly hullad6kgazdrilkod6si
k6zszof giiltatdsi szrrzodfs hatrilyoss6giinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,
a kdzszolgdltatds teljesitds6hez sziiksdges mennyis6gii ds min6s6gii jdrmii, gdp, eszk<iz,

berendezds biaosit6srLra, a sziiks6ges l6tszmf 6s k6pzettsdgii szakember alkalrnaz{s|ra,
a k6zszolgSltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet<i teljesitds6hez sziiks6ges

fejleszt6sek 6s karbantartrisok elv6gz6s6re,

a k6zszolgiiltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatdrozott helyek ds

letesitm6nyek ig6nybevdtel6re,
nyilvrintart6si rendszer miikddtet6s6re 6s a kdzszolg6ltatris teljesitds6vel dsszefliggri

adatszolgiiltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilvrintandsi, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltatdsi

miik6dtet6s6hez szi.iks6ges felt6telek biztosit6siira,

rendszer l6trehozisiihoz 6s folyamatos

r)

az iigyfelek szArnira k6nnyen hozzifdrheto iigyfdlszolgdlat 6s t6j6koaat6si rendszer

miik<idtetdsdre,

a fogyaszt6i kifogdsok 6s 6szrevdtelek elint6z6si rendjdnek megallapit6srira,

a tev6kenysdg ellAtdsrihoz sziiks6ges biaositiissal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nytjt a felel6ss6gi k6rben bekdvetkezett Onkorm6nyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijt6sdhez az ingatlanhaszr6l6 legal6bb 2 kUldnbttz6

riIn-ertdkii gyiijtoeddny krizijl viilaszthasson,

m) tiibblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kiizszolgaltat6 6ltal biztositott zsiik

forgalmazisira,
n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkodrisi Program eszkciz- 6s l6tesitmdny 6llomiinyrinak

haszndlatdra.

A Kcizszolgriltat6 hulladdkgazd6lkod6si enged6ly6nek szdma: PE/KTFO/00202-112022

A Kdzszolgiiltat6 megfelekis6gi v6lemdnydnek szama: HU LLG 11258-412022

A K6zszolgriltat6 minositdsi engeddlydnek sz6ma: PE/KTFOl00889-7 12022

Min6sit6si oszt6ly: C/I.

5. Mentesiil a Kiizszolgiltatri a 4./ pontban meghatdrozott kdtelezetts6getol vis maior eset6n,

tovibbii. ha az 0nkom6n.vzat nem biaosit az ingatlanok megktizelit6sdhez olyan

ritviszonyokat ,/h6- 6s sikossiig mentessdg. illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a k6zrit,', arnely a

Kiizszolgriltat6 g6piiirmtiveinek balesetmentes krizleked6sdt biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgriltatri az akadlly elhiiruldsiit ktivet6 legkrizelebbi szrillit6si napon ktiteles

szolgiilratni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt szrillitrisi napokon felhahnozodott

mennyisdgii telepiil6si hulladdk elsziillit6siira is.

6. A Kiizszolg5ltat6 jogosult rnegtagadni a hulladdk elszrillitasrit:

- az dnkorm6nyzat rendeletdben el<jirtt6l eltero t6rol6eddny kihelyez6se eset6n.

- ha a t[rol6eddnyben a telepiil6si (kommunrilis) hullad6k kdrdbe nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyezisre (pl. forr6 hamu, kti-,6pit6si t<irmcl6k. dllati tetem, mar6, mdrgezo

anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy betagyott zsiraddk, gyirl6kony vagy

robbanti anyag. nagyobb terjedelmii, srilyri targl', amely veszdlyezteli a

i)
k)
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hulladdkszrillitrissal foglalkoz6 alkahnazott egdszsdgdt. vagy megrongdlhatla a

gyrijt<iberendez6st, illetve iirlaln.ratlanitasa sordn veszdlyezteti a kcirnyezetet.)

- a hulladdk nem a szabv6nyos. zrift t6rol6eddnyben. illetve nem a Kiizszolg:iltat6tril
vris6rolt jelzett zsrikban kertil kihelyezdsre,

- a hulladdk oly mtidon kertil kihelyezdsre. hogy a tdrol6eddny nrozgatdsakor a

kisz6r6diis vesz6lye l'emrrill (nem lezrirt, illetve s6riilt eddny)

- ha a tilLrol6eddny kdrtil szabiilytalanul, annak mozgat6st ds iiritdst akadiilyoz6 m6don
t6bblethullad6k keriilt kihelyezdsre

- amennyiben a trirol6eddnyek jelzdse bevezetdsre keriil - a tdrol6eddnyek matricrijiinak
hirinya. illetve sdrij16se esetin.

7. Az alvillalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet(i tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgiltat6 jogosult atv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A K zszolgiltat' az

alvrillalkoz6 igdnybev6tel6t kiiteles az 6nkorm6nyzat szdrn6ra bejelenteni.

7.2. A Felek riigzitik, hogy az alviillalkoz6 tev6kenysdgddlt a Kdzszolgiitatri ug1, felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A KiizszolgSltatis teljesitds6vel risszefiiggo adatszol96ltatds biztositiisa drdekiben a

Kiizszolgiltat6 az L/ pontban meghatdrozott szolgiiltatiisi teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilviinta(iisi rendszert kriteles vezetni. mely lartalmazza a szolgriltatrlsi teriiletrol elsziillftott
es 6rtalmatlanitott teleptildsi hul laddk menn1,isdg6t.

9. A kiizszolgiiLltatiis i96nybevitel6re kiitelezettek a kozszolgiitatits teljesitdsdvel kapcsolatos
minosegi dszrev6teleiket. kifog5saikat iriisban a Kiizszolg6ltatt6 szdklelydre (7632 P6cs.

Sikl6si tt 52.) vagy a 7602 Pecs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, ds a Kiizszolgdltat6
kdteles iriisban 15 napon beltil megv6laszolni. Haladdktalanul intdzkeddsre kciteles a

Kiizszolgdltat6 kdmyezetszennyez6s esetdben. ha az a kcizszolgaltatisi ter,6kenysdgdvel
okozati dsszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, dszreverel az Onkormiinyzat helyi
hullad6kkezeldsi ktizszolg5ltatas rendjdrol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifogrisolja, a

Kiizszolg6ltat6 30 napon beltil ktiteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii drtesitdse melleft-
az Onkormdnyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolg6ltatris dija
10.1 A hulladdkgazddlkodrisi kdzszolgiiltatrisi dijat a Magyar Energetikai ds Kdzmri-
szabrilyoziisi Hivatal javaslatiinak ligyelembev6tel6vel az illetdkes miniszter rendeletben
Sllapitja meg ds a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapjdn a Koordiniil6 szerv beszedi a kdzszolgaltatasi dijat ds

kitlzeti a kdzszolgriltat6knak a hullad6kgazdrllkodeisi ktizszolgaltat6si 6s szolgriltatrisi dij
rnegiillapitiisii6rt lblelos miniszter rendeletdben foglaltaknak megfeleloen meghatiirozott
szolg6ltatrisi dijat.
Az rillam e f'eladatainak elLitrisiira koordiniil6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordinril6 szerv)
hoz ldtre.
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A helyi kdzszolg6ltat6, a teleptil6si dnkormriLnyzat, valamint a hullad6kgazdrilkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatk6rdnek gyakorkis6hoz szUksdges.

A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett kdzszolgSlta&lsi dij feloszrisdnak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdteldvel rendeletben illlapida meg a

Koordindl6 szew 6ltzl a kiizszolgriltat6nak fizetend6 szolg5ltat6si dijat.

10.2 A kcizszolgriltat6 6ltal alkalmazott kdzszolgeltatAsi dij meg6llapitdsa a Ht.46-48.$ 6s

91. $, valamint a 64/2008. (1II.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel<ien ttirt6nt.

Ed6nvm6ret Egyszeri nett6 i.irit6si dij
(Ft)

60 liter* 1r-
80 liter 96;
l l0liter 132,-

120 liter 132,-
+a 38512014. (XIL 3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil es eletvitelszeriien hasa6l6 termeszetes

szemely ingatlanhasz|iil6 rdszdre, a telepuldsi onkormAnyzat 6hal kiadott igazolds alapjiin.

Ed6nvm6ret Egyszeri netto ii rdsi dij
(F0

1 10 liter 187,-

I 20 liter 204,-

240 liter 408,-

770liter 1 309,-

I 100 liter I 870.-

Edenymdret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

I I 0 liter 132,-

I 20 liter 111,-

240 liter 288,-

710 liter 924
I 100 liter I 320,-

Tdbblethulladdk gyiijtdsdre szolgiil6 zsirk 6ra: 361,- Ft+Afa/db.

Szerz6do Felek az altalAnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatalyos AFA
trirvdny rendelkezdseinek megfelel6en jiimak el.

tt. Altami hutlad6kgazd6lkoddsi kiizfeladat-elldtds
1l.l Az rillami hullad6kgazdrilkod6si krizfeladat ellitasrira l6trehozott szervezet

kijeliildsdr6l, feladatkcir6r6l, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
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kirtelezetts6gek riszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3 $ (l) bekezd6se alapj6n a Kormiiny a Ht.32lA. $ (l) bekezd6sben

'meghat6rozott feladatokra Koordinrll6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkodrisi
Koordin6l6 es Vagyonkezel6 Zdrtkdrrten Miikdd6 R6szv6nytrlrsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a kcizszolgriltatdsi dijakra vonatkoz6 szrimkikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgriltatris alapj6n 6llitja ki. A ktizszolg5ltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltatdsa eset6n a Koordinrll6 szerv a nem megfelel<i adatszolg6ltatassal
6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordinril6 szerv iiltal legut6bb kiszirnlazott
kiizszolgiiltatiisi dijr6l 6llit ki szllmht. Az ezzeldsszefiiggdsben keletkez6 dijkonekci6 esetdn

minden helytrllfrlsi kdtelezettsdg a Kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkeza ktizszolgdltatrisi
dijkiil6nbdzet pozltiv m6rlegdt a Koordinril6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes

szolgtltat6si dijba beszimitja. A kiizszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgriltatiisrlb6l
eredt!, a Koordinil6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal kirillitott szlmkikkal
kapcsolatos valamennyi k6vetkezrndny6rt a Ktizszolgeltat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatisb6l
kiindulva megallapitja azon ingatlanok ki!r61, amelyre nincs kcizszolgriltatrlsi dijfizet6s
meghatAroz-ta az adatszolg{ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszeff.iggdsben teljesitds tdrt6nt. A Koordinil6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kdmi az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgriltat6sbol hianyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdekiben.
A fentiek alapjiin rcigzitett ingatlanok adatait a KoordiniiLl6 szerv megkiildi a
kitzszolgAltat6nak, ds felhivja a ktizszolgdltat6t, hogy a megki.ilddtt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltatesd,nak megfelel6en konigriLlja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltat6st
legk6s6bb az 6rtesit6s kezhezvdtel6t k6vet6 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvet6en - a k6zszolgdltat6 elt6r6 adatszolgiiltatiisa hidny6ban - a Koordiniil6
szerv a kd,zszolg6ltatrisi dijat az ingatlantulajdono snak szAmliuzaki.

ll.4 A Koordin6l6 szew a kiszAmli.z,ott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hatdrid<in beliil ki nem
fi zetett kiizszolg6ltat6si dij behajt6sa drdekdben intdzkedik.

11.5 A Kdzszolg6ltat6 resz6re akozszolgAltatAsi szerz<id6sben rdgzitett feladatok ell6t6sedrt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgiiltat6si dij meg6llapitrisrl6rt felel6s
miniszter 6ltal meghatiirozott szolgrlltatiisi dijat fizet.

11.6 A kdzszolgeltat6 az Onkormrinyzat. mint ell6tAs6rt felel6s 6ltal kiadott
teljesilisigazohissal igazolja, hogy a ktizszolgrlltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazoldsnak a kdzszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rdsz5re a

rendszeres adatszolgriltat6s keret6ben tdrt6n6 megktild6se a szolgdltatdsi dij fizetdsdnek
felt6tele.
Az Onkormri.nyzat ktiteles a teljesit6sigazol6st a K6zszolgrlltat6 rdsz6re a teljesitessel 6rintett
id6szakot ktivet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm Anyzat a teljesitdsigazolds
kiad6srival alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a kdzszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezb kil6t az 0nkormrinyzat fel6 6rvdnyesiteni.
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ll.7 A szolg6ltatrisi dij ban a hullad6kgazddlkoddsi kdzszolg6ltatris teljes kdzvetlen kdltsege
megtdritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesitds6r6l a Koordiniil6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv dltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drt6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordindl6 szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjin az Onkormrinyzat a kdzszolgdltat6si
szerz6dest arurak megktit6s6t vagy m6dositALsdt kitvet6en halad6ktalanul, de legkesribb 8

napon beliil elektronikus tton megki.ildi a Koordiniil6 szerv rdszere.

12. A kiizszolgiltatfsi szerz6d6s hat6lya
Felek jelen szerz6d6st 2023. januir 01. napjrival kezd<ido hatrillyal, hatiirozott idore,2023.
jrinius 30. napj6ig kiitik.

Felek a szerz6d6st kiizris megegyez6ssel, csak irrisban m6dosithad6k.

13. Akiizszolg{ltatdsiszerz6d6smegsziin6se
A k<izszolgiiltat6si szerz5d6s megszrinik
ry' a benne meghat6rozott idotartam lejrirt6vat,

b) a Kozszolgitltato jogut6d n6lktili megsnindsdvel,

c/ eliilkissal, ha a teljesitds m6g nem kezdtidtitt meg,

d) felmondiissal
e) a felek kiiziis megegyezds6vel.

13.1 Az Onkormiinyzat a k<izszolg6ltatdsi szerzod6st a Polg6ri Tdrv6nlkdnyvben
meghatdrozott felmond6si okokon tulmenoen akkor mondhatj a fel, ha a Kiizszolgiiltat6

- a hullad6kgazd6lkoddsi kiizszolgiiltatiis elliitiisa sorrin a kdmyezet vddelmdre

vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a r5 vonatkoz6 hat6srigi d<int6s eloir6sait sflyosan
megsdrtefte. 6s ennek tdnydt a bir6srig vagy a hat6siig joger6sen megrillapitotta,

- a szerz6ddsben megiillapitott ktitelezetts6gdl neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette.

- a hulladdkgazddlkodrisi kcizszolgiiltat6si szerz6d6st az dnkormdnyzat felmondja, ha a

Kdzszolgiiltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel vagy megf'elelos6gi

vdlemdnnyel.

13.2 A Krizszolgiiltat6 a Polgdri Tdrvdnykdnyvben meghatiirozottakon trilmenoen a

k<izszolgiiltatiisi szerz6dest akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormiinyzat a kdzszolgriltatrisi szerzriddsben meghatdrozott kdtelezetts6gdt - a

Krizszolgriltat6 felsz6litiisa ellendre - sflyosan megsdfii, ds ezzel a Kcizszolgiiltat6nak

kArt okoz, vagy akadAlyozza a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgiltat6s teljesitisdtr vagy

- a k<izszolgiiltatiisi szerzodds megkdtdset ktivet<ien hatrilyba ldpen jogszabrily a

ktizszolgrlltatiisi szerzod6s tartalmi elemeit tigy vriltoztatja meg, hogy az a

Kcizszolgiiltat6nak a hullad6kgazdrilkodSsi kiizszolgilltatris szerztiddsszerti teljesitese
kdr6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos drdekeit jelent6s mdrt6kben s6ni.

13.3 Ha a hulladdkgazddlkod6si szerz<id6st a kdzszolgiiltat6 l'elmondja, a telepiildsi
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6nkorm6nyzat haladdktalanul gondoskodik az itj kdzszolgAltat6 kiv6laszt5sri,r6l.

A fentiek teljesiildse esetdn a kozszolgiitatitsi szerz<id6s felmondrisi ideje 6 h6nap.

A felmondrisi idci alatt a K6zszolgdltat6 a hulladekgazddlkod6si krizszol96ltatrist v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az 0nkormhnyzatnak f'elr6hat6 okb6l meghiisut. illetve, ha a szerzodds
neki felr6hat6an sziinik meg. az 0nkomranyzat az dves ktizszolgiiltatiisi dij 50%-rinak
megfelel6 meghiusuliisi kritb6r fizetdsdre kdteles.

14. Eljirris a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A ktizszolg6ltatrisi szerzodds megsziindse vagy negsziintetdse eset6n a Kozszolgiiltat6 az rij
ktizszolg6ltat6 kiv:ilasztiisiiig, de legfeljebb 6 h6napig a kozszolgiltatbst v6ltozatlanul elLitja.
A hullad6kgazdalkodrisi ktizszolgilltatrisi szerzodds megsziindse esetdn a krizszolgriltatris
ellatrisiival kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilvilntartrisait a Kdzszolgiiltat6 a

telepiilesi cinkorm6nyzatnak a ktizszolgiiltatiisi szerz6d6s megsziin6se napjAn etadja.

15. Jogvit{k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat elsrisorban az egym6s k6z6tti tiirgyal6sok
sorrin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek trirgyalls itjrin 60 napon beliil nem tudj6k rendez.ri, a bir6srigi
eljdrris lefolytatrls6ra a Pdcsi .I6riisbir6srig, illetve 6rtdkhatiirt6l ftigg6en a Pdcsi Ttirv6nyszdk
illetdkessd96r ktitik ki.

16. frtesit6sek
A jelen szerz<iddssel kapcsolatos brirmely i96nyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st iriisba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintizdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az 6nkormrinyzat r6sz6r6l:
ndv: Lrlszl6-Legedi J6nosnd polgiirmester
telefon: 721459-672

e-mail: onkormanyzat@mekenyes.hu

a Kiizszo196ltatri 16szdr<il :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon:721 805-420
e-mail : delkom(@delkoni.hu

A kapcsolattarttik adatait (nev6t, cimdt. e-mail cim6t. telefbnszrimrit stb.) a Felek kizirllag a

szerzrid6s teljesit6s6vel risszefiigg<i kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos 6rdekek 6rvdnyesit6se drdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sordn a

kapcsol6d6 jogszabrilyok 6s adatvddelmi szab6lyzataik rendelkezdsei szerint jiimak el.

d.,.-. h"
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16. Mecsek-Driva Hullad6kgazdilkoddsi Program
A K6zszolgiltat6 ktiteles ig6nybe venni a Mecsek-Dnlva Hulladdkgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdzdket a kdzszolgbltalAs teljesitdse kapcsiiLn.

Felek kdtelezettsdget vdllalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsul6si Tan6cs hatrlrozatainak.

17. R6szleges 6ru6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz<idds b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik r6sze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6s6g

annak 6rvdnytelens6g6t rillapitja meg, rigy a szr.lizbd|s t6bbi r6sze drv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kivdve, ha an6lkiil bdrmelyik F6l a szerz6dest nem kdtittte volna meg. A
jelen szerzriddsben nem szab6lyozott kdrddsekben els6sorban a hullad6k6l sz6l6 2012. 6vi

CLXXXV. titrvdny (Ht.), a ktizbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. dvi CXLIII. ttirvdny (Kbt.), a

Magyarorszig dnkormilnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrvdny (M6tv), r'alamint a

Polg6ri Tdrv6nykonywtil sz6l6 2013. 6vi V. ttirvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6

Agazai 1o gszzbitlyok irritryad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasasa 6s 6rtelmez6se utd,n, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, j6vriilragy6lag irj6k al6.

Mek6nyes Kiizs69 D6l-Kom Nonprofit Kft.
Ktizszolgdltatri
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KIVONAT

Mekdnyes Krizs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete 2022. szeptember l9-6n tartott testiileti til6s6nek
jegyzokrinyv6b6l:

Mpr6xvns KOzsEG OxronuAxvznr Knpvrsnl6-rnsrttlBrf xBx
ll5 12022. (l)K. 19.\ sz. HATARozATA

Mek6nyes K6zs6g dnkormanyzat Kepviselo-testiilete a telepiil6si hullad6kkezel6si

kozszolg6ltat6si dij egyedi dijfizet6se bevezet6s6vel kapcsolatosan az alilbbi ddnt6seket

hozza:
a) Mek6nyes K<izs6g 6nkorm6nyzat K6pviselo-testtilete megerositi, hogy a kdztisztas6gr6l,

valamint a telepiil6s szilfurd hullad6kkal kapcsolatos helyi kdzszolgilltat6sr6l 6s annak

kotelez6 ig6nybevetel6r6l sz6l6 412003. (LY.22.) rendelet 12.$-6ban biaositott dijfizet6si
mentess6get fenntartja, 6s tov6bbra is v6llalja, hogy ,,Mek6nyes Kozs6g Onkorm6nyzata
mentesiti az ingatlanhaszn6l6kat a kdzszolgilltatdsi dijfizet6si ktitelezetts6g al6l, a dijakat
Mek6nyes K<izs6 g 6nkorm6ny zata fizeti meg a Nemzeti Hull ad6kgazd6lko d6si KoordinSl6
6s Vagyonkezelo Zrt. rilsz5re."

b) A K6pviselo-testtilet a D6l-Kom D6l-dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit
Korldtolt Felel6ss6gi T6rsas6ggal hullad6kgazdrilkodrisi k<izszolg6ltat6si szerz6d6st krit
2023. januir l. napjdt6l kezd<idoen2023. junius 30. napj6ig tart6 idSszakra a hatdrozat
mell6klete szerinti tartalommal.

c) Felhatalmazza L6sz16-Legedi J6nosn6
kozszolg6ltatdsi szerzod6s al6ir6siira.

Hat{rid6: azonnal 6s 2023.janu6r l.
felcl0pi Liszlo -Legedi Jdnosn6 polg6rmester

polg6rmestert a hullad6kgazd6lkod6si

L6szl6-Legedi J6nosn6 sk.
polg6rmester

dr. Morvay Klaudia sk.
jegyz6

,.2,.16 OtlKOi\
6t- JeGyZo',:1Kivonat hiteles!
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