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HULLADEKGAZDAT,XOOAST TOZSZOLGALTATAS I SZEP(Z6ONS

amely l6trej <itt egyr6szrol : Nemeske Kiizs6g Onkorm 6n yzata
szdkhely: 7981 Nemeske, Fo u. 3.

PIR sz6m: 334516
adoszitm: I 5 33 4 5 I 0 - 1 -02

k6pviseli: Modensziedernd Berta Szilvia polg6rmester

mint <inkor mdny zat (a to v6bbi akb an : O n ko rm ri nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunrllis Szolgiltatrl
Nonprofit Korkltolt Felel6ss6gii Trirsasig
szdkhelye: 7 632 Pecs,Sikl6si ifi 52.

cd gtr e gy zekszdma'. 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: I I 541 587 -2-02

KUJ sz6ma:100279306
KTJ sziima: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis

Hulladdkke zelo Kozpontl ;

KSH sz6ma: I 1 541 587-3 8 11-572-02
kepviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint Kcizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgriltat6

rl6sreszrol:

tovdbbiakban egytittesen: Felek - k6zdtt az alulirott helyen 6s napon az alihbi felt6telek

mellett:

Szerzodo Felek a telepiil6si hulladdk gytijt6s6re, szillitdsdra 6s kezel6s6re vonatkoz6

kdzszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiildsi hulladdkhoz kapcsol6d6

.iogok es kdtelezettsegek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet

vdgrehajt6sara az al6bbi szerzoddst k6tik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszig helyi onkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (1)

bekezddse szerint a helyi koziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok kdr6ben

ell6tand6 helyi onkormitnyzali feladatok koze tartozik ktildndsen a kdrnyezet-egdszsdgtigy

(kciztisztas6g, telepi.il6si kornyezet tisztas6ganak biztositdsa, rovar- 6s r6gcs5l6irt6s).

A hulladekrol sz6l6 2012.6vi CLXXXV. trjrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a teleptil6si <inkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si krizszolgtiltat6s ell6t6s6t a
kozszolg6ltat6val kdtott hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltatisi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.3. A jelen szerzod6s cdlja, hogy Nemeske Kozs6g kozigazgatisi teri.iletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyi.itt:

ingatlanhasznal6) keletkezo telepiildsi szil6rd hullad6k kezeldsdre fenn6ll6 kozszolgiitat6ssal

1.2. Jelen szerzodds az 6nkorminyzat K6pviselo-testiilete
alapj6n jdtt letre.

Kt.sz. hathrozala
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kapcsolatban a hatrllyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkormilnyzat ds a

Kiizszolgiltat6 ktizcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezetts6geit szabilyozza.

2.

2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kdzszolgitltat6t az alihb meghat6rozott feladatok
elvdgz6s6vel:

Nemeske K<izs6g kozigazgatLisi tertiletdn a telepi.ildsi hullad6k begytijtesdvel es elhelyezds
celj6b6l trjrt6no rendszeres elsz6llit6sdval a szerzod6sben rrigzitett idotartamban, valamint
kezel6sdvel ds 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodhsi Prograrn eszkciz-
ds l6tesitmdny6llomriny6nak igdnybevdtel6vel - krizszolg6ltat6si szerzodds keretdben:

vegyes hullad6k gyrijt6se, sziilitdsaes kezeldse hetente I alkalommal
lomtalanit6s 6vente I alkalommal
elki.ilon f tett I szelektiv I hul lad6kgyrij t6s k6thetente I alkal ommal

2.2. A Kiizszolgriltat6 a 2.1. pontban meghatilrozott feladatok elvegzeset2023.6prilis l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkozo
jogszab6lyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kizirr6lagosan jogosr-rlt
Nemeske Kozsdg kozigazgat6si tertilet6n a telepiilesi hulladdk gytijtesere es kezelesdre
iriinyul6 kozszolgtitatiisok ell 6t6sdra.

A kcizszolg6ltat6s megnevezdse: teleptildsi hulladdk gytijt6sdre es kezeldsere ir6nyulci
kozszolgiltat6i feladatok elliit6sa, amely kiterjed a nem termeszetes szemdly ingatlanhaszn6l6
ahdztartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdszdtkepezo vegyes hullad6kdra is, a Ht.39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A kdzszolg6ltat6s teljesitds6nek tertleti kiterjeddse: Nemeske Kdzsdg kozigazgat6si tertiletdn.
A kdzszolg6ltatiis kcir6be tartozo hulladek elhelyez6se 6s kezelese: a Kokenyi Region6lis
Hulladekkezelo Kcizpontban vagy 6trak66llomdson, illetve miis, komyezetvddelmi. m(rkcjddsi
enged6llyel rendelkezo hulladekkezelo l6tesitmdnyben.

3. Az Onkormfnyzat kiitelezetts6gvfllalfsa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltatris ell6t6s6ra a Kiizszolg{ltat6nak
kizrir6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az 6nkorm inyzat kdtelezettseget v6llal :

a kozszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos ell6t6srihoz a Kcizszol gitltato szdtt-tdta
sztiks d g e s i nfo rm 5c i 6k 6 s ad atok szolgSltatis dr a,

a kiizszolg6ltat5s ktir6be nem tartozo hulladekgazd6lkodasi tevdkenysigek
kozszolgiitat6ssal t<irt6no risszehangol6siinak elosegitesdre,
a kozszolgriltat6snak a telepiil6sen vegzett m6s kozszolg6ltat6sokkal val6
cisszehangol6s6nak elose git6sdre,

a Kdzszol g6ltat6 kiz6r6lagos k<izszol g6ltat6si j o g6nak biztosit6s6ra
a telepiilds kdzszolg6ltat6s igdnybevdteldre kotelezett ingatlanhas znlloi
vonatkoz6s6ban n6v- 6 s c imj e gy zek fitaddsir a, adate gy ezet6 sre,
kedvezm6ny, mentessdg esetdn annak alapjriul szolg6l6 adatok ifiadistra.
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az Onkormfunyzat 5ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biztositott dijkedvezm6ny

vagy mentesseg miatt felmeriilo kdltsdgek megtdrit6s6re a Koordiniil6 szerv szdmdra,

a telepi.il6si igenyek kielegites6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, szilllitisdra kezel6sdre

szolg6l6 helyek es letesitmenyek meghatitrozirsitra. Ennek keret6ben kijeltili - a

Kozszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyujtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kozszolgitltato 6tvegye kozteriileten a hulladekot azon ingatlanhaszn5l6ktol,

mely ingatlanokhoz a Kdzszolghltat6 6ltal alkalmazott gepjttrmtivel nem tud behajtani,

a hulladeksz6llit6 j6rmri szirmitra megfelelo ritviszonyok biztositds6ra, (ktildnos

tekintettel a tdli ho- es sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k<izut tirszelv6ny6be bel6go

fa6gak lev6g6s6ra),

a kozszol girltat6si szerzo dd s kozzetetelerol a helyben szokSso s m6 don gondo sko dik,
gondoskodik az elkiilonitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. A Kiizszolgiltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik:
A hinartdsban kel etkezo :

i. Vegyes hulladek heti egyszer

(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellitirst idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhasznSl6k

rdszdre az 6ves hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgSltat6si dij 50%-6t kell megrillapitani.)

ii. Lomtalanit6s dvente I alkalommal
iii. Elktilcinitett lszelektivl hullad6kgyujt6s kethetente I alkalommal tcirtdno

osszegyujt6sdrol, elsz6llit6s616l 6s kezel6s6r6l.

A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo haz1tartasi hullad6khoz hasonl6 vegyes

hulladek 6sszegytijt6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s keze16s6rol.

Az iitala tizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgyrijtS udvarban a hullad6k

Atv6tel 610 l, <i s sze gy [ij t6 s6ro l, elsziilititsitr6 I 6 s kezel6 s6rol.

b) Adminis zfi ativ feladatok :

konyvelds, sz6mvitel, berszrimfejt6s

admini sztr6ci6, ny i lv6ntart6s, adatb6zis-kezeles
jogi tigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormfnyzattal egyiittmtikodve az iigyfelek szimfira kdnnyen hozziferheto

Ligyfdlszolg6lat 6s titjekoztatitsi rendszer mtikodtet6se (Ktizponti i.igyf6lszolgiiat cime 7632

Pecs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi thjdkoztatis.

4.2. AKiizszolgiltat6 k<itelezetts6get vrillal tovdbb6:

a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes krini ell6t6sara,

b) akozszolgilltat6s meghatirozottrendszer, m6dszer 6s gyakorisilg szerinti teljesit6s6re,

c) a kdmyezetvddelmi hat6sSg 6ltal meghat6rozott min6sit6si osztiiy szerinti

kovetelmdnyek biztosit6s6ra 6s a minositdsi engeddly hullad6kgazd6lkod6si

kozszolg6ltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,
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d)

e)

s)

h)

i)

a kdzszolgriltatiis teljesit6sdhez szi.iksdges mennyisdgri es minosegu j6rmti, gep, eszkoz,
berendez6s biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsz6mri 6s kdpzettsdgu szakember alkalm azdsdra,
a kdzszolgriltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vitheto teljesft6sdhez szi.ikseges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok e1v6gz6s6re,

a kozszolgriltat6s kcir6be tartoz6 hullad6k kezel6sere meghatiirozott helyek es

l6tesitmenyek ig6nybev6te l6re,
nyilviintart6si rendszer mtikddtet6s6re 6s a kdzszolgiitatds teljesitesevel osszeftiggo
adatszolg6ltat6s rendszeres teljesitds6re,
a nyilvdntartiisi, adatkezeldsi es adatszolg6ltat6si rendszer ldtrehoziisiihoz ds folyamatos
mrikddtet6s6hez s ztiks6 ge s felt6telek bizto sit Ssir a,

az igyfelek szirmdra k<innyen hozzhferheto ugyfdlszolgitlat ds t6jdkoztat6si rendszer
mtikddtet6s6re,
a fogyaszt6i kifog6sok 6s dszrev6telek elint6z6si rendjdnek megrillapit6s6ra,
a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyrijt a feleloss6gi kcirben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6sdre,

biaositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6sehez azingatlanhasznril6 legal6bb 2 kiilonbcizo
rirm6rtdkii gytij to eddny kdztil v6laszthasson,
t<ibblethulladdk elhelyezdsdt szolgiio, a Krizszolg6ltat6 iital biztosftott zs6k
forgalmazdsira,
a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s ldtesitmdny 6llornany6nak
haszniiatitra.

r)

A Ktizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si engeddly6nek szdma.. PE/KI'FO 100202-ll20ZZ.,
PE/KTFO I 00202-8 t2021.
A K<izszol griltat6 me gfel e lo sd gi vdlem6ny6nek szftma:
A Kozszolgiitat6 minosit6si engeddly6nek
PE/KTFO I 037 0 4-5 t2022.
Min6sit6si osztily: ClI.

i)
k)

m)

n)

KPt26937-2t2020.
szima: PE/KTIrO100889-15/2022..

5. Mentesi.il a Kiizszolgiltat6 a4.l pontban meghat6rozott kotelezettsdgdtol vis maior esetdn.
tov6bbri ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6sehez olyan
titviszonyokat /h6- ds sikoss6g mentessdg, illetve egydb okb6l jrirhatatlan a klzutl. amel1, a
Kiizszolgriltat6 g6pjrlrmtiveinek balesetmentes kcizlekedds6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolg6ltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kdveto legkdzelebbi szrillit6si napon kciteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az eliSzo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6clott
mennyis6gri telepiil6si hullad6k elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hulrad6k elszrillit6s6t:
az cinkormSnyzat rendelet6ben eloirtt6l eltdro t6rol6edeny kihelyezdse esetdn.
ha a t6rol6ed6nyben a teleptildsi (kommunrilis) hulladek kdrdbe nem tarroz6 anyag
keri.ilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pitesi tcirmelek, 6llati tetem, mar6. mergezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyrilekony yag\/
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri ttrgy, amely veszdlyezteti tr
hulladdkszSllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdg6t, vagy megrong6lhatja a
gytijt6berendez6st, illetve ilrtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a k6rnye zetet.)



a hulladek nem a szabv6nyos, 26rt (xol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgfltat6t6l
v6s6ro lt j e I zett zsitkban kertil kihe lyezd sre,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatitsakor a

kisz6r6drls veszelye fenndll (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)

ha a t6rol6edeny kciriil szab6lytalanul, annak mozgatist 6s iiritdst akad6lyoz6 m6don

tobblethullad6k keriilt kihelyez6sre

amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak

hi6nya, illetve sertil6se eset6n.

7. Az alv{llalkoz6 / tetjesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgiitat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiitatb az

alviillalkoz6 ig6nybevdtel6t k<iteles az Onkorm fnyzat szitmdra bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltat6 rigy felel,

rrrintha maga jitrt volna el.

8. A Kdzszolgirltatis teljesit6sdvel dsszeftiggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolg6ltatS az l./ pontban meghatirozott szolgdltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiilcinitett

nyilvantart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgriltat6si teriiletrol elsz6llitott

es 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladek mennyis6g6t.

9. Akozszolg6ltat6s igdnybevdteldre kdtelezettek akdzszolg6ltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos

minos6gi 6szrev6teleiket, kifog6saikat iriisban a Kiizszolgiitat6 sz6khely6re (7632 P6cs,

Sikl6si fi 52.) vagy a J602Pecs,Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgrlltat6 kdteles

ir6sban 15 napon beli.il megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkedesre koteles a Kiizszolgiltat6
kornyezetszennyez6s esetdben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel okozati

osszeftiggesben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkormdnyzat helyi

hulladekkezelesi kozszolg6ltat6s rendj6rol szol6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a

Kiizszolgdltatri 30 napon belUl kriteles az i.igyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-

az Onkorm inyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgfltatris dija
l0.l A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai es Kozmu-

s'zabiiyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembevetel6vel az illetekes minisaer rendeletben

allapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapj6n a Koordin6l6 szerv beszedi a kdzszolg6ltat6si dijat 6s

kifizeti a krizszolg6ltat6knak a hullad6kgazddlkodttsi kdzszolg6ltatrisi 6s szolg6ltat6si dij

rneg6llapit6sii6rt felelos miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelel6en meghat6rozott

szolg6ltat6si dijat.
Az itllam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szewezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.

A helyi k<izszolg6ltat6, a telepi.ildsi 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

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

f'eladatkordnek gyakorl6s6hoz sziiks6ges.

6- r,
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A miniszter rendeletben rillapida meg a beszedett kcizszolgriltat6si dij felosztils6nak elvdt. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslatiinak figyelembevdtelevel rendeletben Sllapitfa meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolgitltat6nak fi zetendo szolg6ltat6si dij at.

10.2 A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kozszolgdltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.{ es
91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen torrdnt.

sze l6k 6ltal fizet
Ed6nymdret Egyszeri nett6 iiritdsi dij

(Ft)
60 liter* 128,-
80 liter 770,-
I l0-120 liter 234,-

*a 38512014- (XII. 31.) Korm. rendelet szerint [ak6ingatlant egyediil ds dletvitelszerfien haszniil6 term6szeres

szem6ly ingatlanhasznA16 rdszere, a telepUldsi 6nkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjrin.

I llaK:
Edenym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij

(Ft)
ll0 ter 271,-
120 ter 296,-
240 ter 591.-

A Ht. 91.6 (6) bek k6l es szoci6lis intezm6nyek diiai
Eddnym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij

(Ft)
r10 ter 234,-
r20 ter 255,-
240 ter 511,-
1100 liter 2 341,-

Tcibblethullad6k gytij t6sere szolg6l6 zsitk ir a: 3 6 l, - Ft+A fal db.

Szetzbdl Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mildenkor a hat6lvos ApA
t<irvdny rendelkez6seinek megfeleloen j6mak el.

11. AIlami hullad6kgazddlkod6si kiizfeladat-elldtris
l1.l Az 6llami hulladdkgazddlkodrisi kdzfeladat ell6tds6ra ldtrehozotr szervezcr
kijelcildserol, feladatkcir6r6l, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
ktitelezettsdgek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelcr
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjin a Korm6ny a Ht. 32lA $ (l) bekezddsbcl
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazddlkoddsi
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtkdnien Mrikddo R6szv6nytrirsas6got jelcjlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjfn 6llitja ki. A kcizszolgiitat6 hi6nyos vagy
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kdsedelmes adatszolgirltat6sa eset6n a Koordinill6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal

erintett ingatlanhaszndlo tekintetdben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kiszdmlinott
kdzszolg6ltat6si dijrol 6llit ki szirmlit. Az ezzel risszefi.igg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eseten

minden helyt6ll6si kotelezettseg a Kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolg5ltat6si

dijktilonbcizet pozitiv m6rlegdt a Koordin6l6 szerv a kdzszolgdltat6nak fizetendo esedekes

szolg6ltat6si dijba besz6mitja. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordindl6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezm6nydrt a Kozszolgiitat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megillapitja azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs kcizszolg6ltat6si dijfizet6s
rneghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezfteto, hogy az ingatlannal

osszefi.iggdsben teljesit6s tortent. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot

kdrni az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgirltat6sb6l hi6nyz6
ingatlanok 6s sztikseges adataik meg6llapit6sa 6rdekdben.

A f-entiek alapjdn rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megki.ildi a

kozszolgaltat6nak, 6s felhivja a krizszolg6ltat6t, hogy a megktilddtt ingatlanokon vdgzett

szolg6ltat6sinak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiitat6st

legk6sobb az drtesit6s kezhezvetelet ktiveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kovetoen - a kdzszolgilltat6 eltdro adatszolg6ltat6sa hiany6ban - a Koordin6l6
s zerv a kd zszo I g 61tat6s i d ij at az rngatlantulaj dono sn ak szdmlinza kr.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszndl6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem

flzetett krizszolgdltat6si dij behaj t6sa 6rdek6ben intezkedik.

11.5 A Kdzszolgriltat6 reszere akdzszolgdltat6si szerzod6sbenrdgzitett feladatok ell6t6s66rt

a Koordin6l6 szerv a hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos

m i n i szter 6ltal me ghat itr o zott szolgiitatitsi dij at fi zet.

11.6 A kozszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6tris6rt felel6s 6ltal kiadott
teljesltdsigazohissal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifog6sa nem

rnertlt fel. A teljesitesigazol6snak a kozszolgiitat6 iital a Koordin6l6 szerv r€szere a

rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben tort6no megktild6se a szolgiitatitsi dij fizet6s6nek

I'eltetele.

Az Onkorminyzat koteles a teljesit6sigazol6st a Kdzszolgiitat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett

idoszakot kdveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazol6s

kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, :6;gy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo kdr/i- az Onkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolgaltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6sikdzszolgdltatris teljes krizvetlen kdlts6ge

megtdritesre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesiteserol a Koordin6l6 szerv gondoskodik fgy,
hogy a kcizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelcilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drt6kesitdsbol ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.



11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a kozszolg6ltatdsi
szeruodest annak megkritds6t vagy m6dosit6s6t k<ivetoen haladdktalanul, de legkdsobb 8

napon beliil elektronikus riton megktildi a Koordinril6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgriltatdsi szerz6d6s hatdlya
Felek ielen szerzoddst 2023. r[pritis 01. napjdval kezdod6 hat6llyal, hatirozott idore, 2023.
jrinius 30. napj6ig k6tik.

Felek a szerziSdest krizds megegyezessel, csak irrisban m6dosithad6k.

13. Akiizszolgriltatisiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolg6ltatrisi szerzodls me gsztinik
a) a b enne me ghatfir ozott i ddt artam I ej 6rt6v al,
b) a Kozszolg6ltat6 j ogut6d nelktili megszrindsdvel,
c) el6ll6ssal,ha a teljesit6s m6g nem kezdoddtt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek k6z<is megegy ezds6vel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzSd6st a Polg5ri Trirvdnykdnyvben
meghatdrozott felmond6si okokon tirlmen6en akkor mondhada fel, ha a Kiizszolg illtato

a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s ell6t6sa sordn a komyezet vedelmdre
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srigi dcint6s eloir6sait stlyosan
megs6rtette, 6s ennek tdnydt a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,
a szerzoddsben megrillapitott ktitelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don s[rlyosan
megs6rtette.

a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgirltat6si szerzod6st az Onkormin5'zat felmondja, ha a
Kdzszolg6ltatd nem rendelkezik minositdsi engedellyel vagy megfelelosdgi
v6lemdnnyel.

13.2 A K<izszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrvdnykrinyvben meghat6rozottakon tflnrenoen a

kcizszolg6ltatdsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha
az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6sben meghat irozott krjtelezettsdgdt - a

Kcizszolg6ltat6 felsz6litdsa ellen6re - stilyosan megs6rti, es ezzel a Kozszolg6ltat6nak
k6rt okoz, vagy akadirlyozza a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgitltatds teljesitdset; vagy
a ktizszolg6ltat6si szerzodes megkot6s6t kdvetoen hat6lyba ldpett jogszab6ly a

kdzszolg6ltatiisi szerzod6s tartalmi elemeit fgy viitoztatja ffieg, hogy az a

Kozszolgdltat6nak a hulladdkgazdiikodirsi kcizszolg5ltatils szerzod6sszerti teljesitdse
kdr6be tartoz6l6nyeges 6s jogos drdekeit jelentos mdrt6kben serti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzoddst a krizszolg6ltat6 felmondja, a teleprilesi
<inkorm6ny zat haladektal anul gondo skodik az rij kci zszo I g 6ltat6 ki v6l as ztis 6r ol.
A fentiek teljestil6se esetdn akozszolgitltatrlsi szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt aKozszolgiitato ahulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.



13.4 Ha a teljesites az 0nkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzod6s

neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az eves kozszolg6ltat6si dij S}Yo-anak

megfelelo me ghirisul6si k6tb6r fi zet6s6re ktiteles.

14. Eljr{rris a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kozszolg6ltat6si szerzod6s megsztindse vagy megszrintet6se eset6n a Kdzszolg6ltat6 az ij
kozszolg6ltat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgdltat6st viitozatlanul ell6tja.

A hullad6kgazdalkoditsi kcizszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se eset6n a kozszolgdltat6s

ell6tisiival kapcsolatos, folyamatban l6vo figyek iratait 6s nyilvantart6sait aKdzszolgilltat6 a

teleptildsi 6nkorm6nyzatnakakdzszolgdltat6si szerzodds megszrin6se napj6n 6tadja.

15. Jogvitik int6z6se
F'elek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egym6s k<iz<itti targyal6sok

sordn igyekeznek rendezni.

Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi

elj6r6s lefolytat6sara a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiiggoen a P6csi Torv6nysz6k

illetdkess6g6t k0tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos biirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st ir6sba kell
fbglalni.
A szerzodes teljesitds6vel kapcsolatos iigyintezesre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm finyzat reszdrol'.

ndv: Modensziedernd Berta Szilvia polg6rmester

telefon: 06-7 3 I 548-009

e-mail : korj egyzoseg@totszentgyorgy.hu

a Kiizszo lg 6,Itat6 reszero I :

n6v: Bir6 Pdter i.igyvezet6

telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t, stb.) a Felek kizdr6lag a

szerzodes teljesites6vel osszefi.iggo kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahrhoz kapcsol6d6

egydb jogos drdekek 6rv6nyesitese 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabillyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el.

17. Mecsek-Drr{va Hullad6kgazdflkodfsi Program
A Kozszolg6ltato kdteles igenybe venni a Mecsek-Drilva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keretdben megval6sul6 letesitmdnyeket es eszkcizOket a kozszolgdltatis teljesit6se kapcs6n.

Felek krjtelezettseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatitrozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
An-rennyiben jelen szerzodds birmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik r€sze

ervdnytelen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry, vagy bir6s6g



annak drvdnytelens6gdt illapitja fr€g, ,igy a szerzodd,s tobbi r6,sze drvenyes ds

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerzod6st nem kototte volna meg.A
jelen szerz5d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben elsosorban a hulladdkrol sz6l6 2012. eyi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. torvdny (Kbt.), a
Magyarorsz6g cinkormirnyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irveny (Mdtv), valamint a

Polg6ri Tdrv6nykdnyvrol sz6lo 2013. 6vi V. torv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
iryazati j o gszabiiyok i r6nyad6 ak.

Ielen szerz6ddst a Felek annak elolvasiisa es drtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6vrihagy 6lag irjik al6.

l)6i-Kom u :nprofit l{tt.

Nemeske Kiizs6g 6n D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg{ltat6[*.*Lq
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