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D6l-Kom un{lis Szolg{ltat6
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sz6khelye 2.
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KUJ szima: 100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /p6cs-Ktik6ny Regiondlis
Hul lad6kke zel6 Kiizpont/ ;
KSH szima: I 1 541 587-3}lt-572-02
kepviseli: Bir6 P6ter tigyvezetd
mint Kiizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiiltat6

m6s16szr<il:

- tovdbbiakban egyiittesen: Felek _ krizritt
feltdtelek mellett:

az alulirott helyen 6s napon az alibbi

Szerziidti Felek a telepiildsi hullad6k gyiijt6s6re, sz6llit6srira 6s kezelesdre vonarkozo
k<izszolgriltatiis folyamatossdg6nak biaosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6jogok 6s ktitelezettsdgek rendez6s6re , az ezzel kapcsolatos helyi rinko rm[nyzati rendelet
vegrehajtiis6ra az alihbi szerzcid6st kcitik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
l'l' Magyarorszilg helyi cinkorminyzatair'l sz6l6 20ll.6vi clXxxx. trirveny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi k<iztigyek, valamint a helyben biaosithat6 k<izfeladatok k<ir6ben
ell6tand6 helyi cinkorminyzati feladatok koze tartozrk kiikiniisen a k<irnyezet-eg6szsegiigy
(ktiaisaas6g, teleptilesi kiirnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s rrlgcsril6irt6sj.

A hulladekrol sz6l6 2012. €vi Clxxxv. tcirveny (a rov6bbiakban: Ht.) 33 $ (l) bekezd6se
szerint a teleptlesi cinkorm6nyzat a hulladekgazddlkodisi kozszolg6ltairls ell6tds6t a
ktizszolgrlltatoval kcitott hullad6kgazdrilkodasi k<izszolgdlt at6si szerzftdes 6tj6n biaositja.

l'2' Jelen szerzcidds az onkorminyzat K6pviseki-testrilete Sc7;*tlt-a;|Kt.sz. hat;rozata
alapjrin jdtt l6tre.

l'3' A jelen szerz<id6s c6lja, hogy Rridfalva Kcizs6g kozigazgat[si tertilet6n azingatlantulaldonosoknil, birtokosokndl, haszn6l6kn6l (u toviibbiakban egyi.itt:
ingatlanhasznd16) keletkezci telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenniil16 kozszol96ltar6ssal





kapcsolatban - a hatdlyos jogszabAryoknak megfelel6en - az onkormdnyzat es a
Kiizszolg{ltat6 k6ziitti kapcsolatot, a Felek jogait es kdtelezettsege ir s?zb lyozza.

2.

2.1. Az onkorm Sayzat megbizza a Kiizszolgdltet6t az al6bb meghatdrozott feladatok
elv69z6s6vel:

R6dfalva Kbzsbg kozigazgat6si teriitet6n a telepiil6si hullad6k begyiiljt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l tdrt6n6 rendszeres elsaillitris6val a szerz6d6sben r6gzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s drtalmatlanit6sAval - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si program eszkiiz-
6s l6tesitm6nydllomany{nak ig6nybev6tel6vel - kiizszolg6ltatasi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, sz6llit6sa 6s kezel6se hetente I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s k6rhetenre I alkalommal.

2.2. A Kiizszolgrlltet6 a 2.1. pontban meghat6rozoft feladatok elv6gz6s6t 2023. janu6r 0l .-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6des alapjri.n a Kdzszolgdltat6, a Ht.-ben, illewe az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az tinkormiinyzati renderetnek megferel6en kizir6lagosan jogosult
Rddfalva Kiizs6g kdzigazgatiisi teriilet6n a telepiil6si hulladdk gyujt6s6re 6s tezet-t6sere
ininyul6 kdzszolg6ltatrisok el I At6srira.

A kiizszolgiltat6s mesnevez6se: telepiil6si hullad6k gy(ijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyu16
kiizszolgrlltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingarlanhasznri16
ah aafi6oi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t klpezt5 vegyes hullad6krira is,; Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekinrcnel.

A kiizszolg6ltatrls teljesit6sdnek teriileti kiterjed6se: Rddfalva K6zs6g kiizigazgat6si teriilet6n.
A kiizszolg6ltat6s krirdbe tanoz6 hullad6k elhelyezdse 6s kezel6se: 

" io*?nyi Region6lis
Hullad6kkezel6 Ktizponrban vagy 6trak66llomrison, illetve m6s, kiimyezew6delmi, mfiktiddsi
enged6llyel rendelkezri hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az OnkormAnyzat kiitelezetts6gvittalAsa
3'l Az onkorm{nyzat a 2. pontban irt ktizszolg6ltatds etl6trisAra a Ktizszolgrlltat6nek
kiz116lagos jogot biaosit.

3.2. Az 6nkormdnyzat kcitelezetts6ger v6llal:
- a kiizszolg6ltatas har6kony 6s foryamalos ell6t6sr roz a Kdzszolg6ltat6 szirn6ra

sziiks6ges informrici6k 6s adatok szol 96ltat6sira,
- a kiizszolg6ltat6s kdr6be nem l.rto.,6 hu[ad6kgazd6lkodAsi tev6kenys6gek

kiizszolgriltat6ssal tiirt6n6 6sszehangol6s6nak e16segit6sere,
- a k6zszolg6ltat6snak a telepiil6sen v6gzett m6s kiizszolgriltatdsokkar val6

tisszehangol6srinak el6segit6s6re,

- a Ktizszolgriltat6 kiz6r6lagos kiizszolg6lratAsi jog6nak biaosiuis{ra
- a telepiil6s kiizszolgArtat6s ig6nybev6ter6re kiitelezeft ingatlanhaszniil6i

vonatkoz6s6ban ndv- 6s cimjegyz6k ritad6s6ra, adaregyezet6sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjdul szolg6l6 adatok 6tadris6ra,





az onkorm6nyzat 6ltar renderetben, vagy egyeb m6don biaositott dijkedvezm6ny
vagy m€ntesseg miatt l'elmeriilti krilts6gek megt6rites6re a Koordiniil6 szerv sz6m6ra,
a telepiil6si igenyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijtesere, szallit6sera, kezel6s6re
szolgrir6 heryek 6s r6tesitm6nyek meghat6roz6s6ra. Ennek keret6ben kijel<,i - a
Krizszorgr tat6var egyeztetve - azokat a gyiijtcipontokat, amelyek alkalm-asak arra,
hogy a Kiizszorgrirtat6 riwegye kozteriireten a hrllad6kot azon ingatranhaszn6r6kt6r,
mery ingatlanokhoz a Kozszorg'rtat6 6rtar alkalmazott g6pj6rmiivel nem tud behajrani,- a hullad6kszri it6 j6rmfi sz6m6ra megferer<i riwiszonyok biztosit6s6ra, 1kfiionostekinrefter a t6ri h6- 6s sikossdg-mentesit6sre, varamint a kdait urrr"rrenyeu. i"togo
fa6gak leviigris6ra),

- a k<izszolgrilrat6si szerz<idis kiizz6t6tertr6r a helyben szok6sos m6don gondoskodik,- gondoskodrk az erkiirdniten hulrad6kgyiiiit6si rendszer heryi fettetereinek
megszervez6s616l.

4. A Ktizszolgdltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A ktizszolgiiltat6 gondoskodik :

- A h6aaniisban keletkez<i:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer
luotito 6s idriszakosan haszndrr ingatranok eseteben az ell6t6si rd<iszak 6 h6nap - dpriristorszeptemberig ahol a Ht 47.$ (4) bekezd6se alapjiin az ingatlanhaszndl6k r6sz6re az iveshullad6kgazdillkoddsi krizszolgdltariisi dij 50%_er kell meg6llapitani.)
ii. Lomtalanir6s 6vente 2 alkalommal
iii. Erkiirrinitetr /s zerekrivr hulad6kgyiijt6s k6thetente l arkarommal
ttinenri cisszegyiijr6s6rtil, elszrillir6srir6l 6s kezel6s6rril.

- A gazdiilkod6 szervezetekn6l keretkezri hiiztart:isr hulrad6khoz hasonr6 vegyeshullad6k risszegyiijr6s6rril, elszrillirrisrir6l 6s kezel6s6rcil.
- Az arrara iizemertetert hu,ad6kgyiijtci ponron, hulrad6kgyiijr<i udvarban a hurad6k;ltv6tel6rcil, risszegyiljtes6r<il, elsz6llit6ser6l 6s kezel6serril.

b) Adminisztrativ l'eladatok:

- k<inyvel6s, sz:imvitel, berszrimfejr6s
adminisztr6ci6, nyilviinla(iis, adarbiizis_keze16s

- jogi i.igyvirel
adatszolgdltat6s

:):l o:rk:-,rmanyzattar egyirrtmiikridve az iigyferek sz6miira krinnyen hozziif.6rhetdiigyf'6lszolgrilat 6s riij6kozlat6si 
.rendszer 

mfikridterJse (Kiizponti iigyf6lszolgrirat cime: 7632P6cs, Siklosi rit 58-)' valamint a kiizszo196ltatdssat tapcsolatos rakoss6gi t6j6koaatris.

4.2. A Kiizszolgriltat6 kOlelezerts6ger vrillal roviibbii:
a) a ktizszolgriltar6s tblyamatos 6s teljes ktirii ell6tiis6ra,b) a k'izszolgiirtatds meghatdrozotr rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesit6s6re,c) a krirnyezetv€dermi hatosrig 6rtar -"ghut6roriit min6sit6si .sztiily szerinti. krivetelm6nyek biztositris6ra. 6s a mintisit6si engedery hulrad6kgazdrirkodrisi

krizszolgdltatiisi szerztjdis hatalyossagrinak ideje alani fblyamaros megl6tere,





d) a ktizszolg6rtatas reljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gii 6s min6s6gii jrl.,rm6, g6p, eszkoz,
berendezds biaosit6s6ra, a sziiks6ges l6tszritnir 6s k6pzens6gii szakember alkalmazis6ra,e) a kiizszolgriltatAs folyamatos, biaonsdgos es Lovittreto teljesit6s6hez .'riik;;",
fejlesa6sek 6s karbanranisok elv6gz6s6re,

f) a ktizszolg6hauis kdr6be tartozo hulrad6k kezer6s6re meghat6rozott heryek 6s
16tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,

g) nyilvdntart6si rendszer mfikiidtercs€re 6s a kiizszorgriltatds terjesit6s6vel 6sszefiigg6
adatszol96ltat6s rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilvdntartrisi, adatkezer6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s foryamatos
miikiidtet6s6hez sziiks69es feh6telek biztosit6s6ra,

i) az iigyfelek sz6m6ra kcinnyen hozz flrher6 iigyf6lszolgr at 6s kij6koaat6si rendszer
m[ik<idteres6re,

j) a fogyasa6i kifog6sok 6s dszrev6telek elint6z6si rendj6nek megri apitas6ra,k) a tev6kenys6g elr6t6sahoz sziiks6ges biaosit6ssal rendelkezik,-ameiy megierel6 Hezetetnyujt a felel6ss6gi kiirben bektivetkezetr onkormdnyzatnak otoron 
-"r"tt"g", -k,iroL

enyhit6s6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hrrrq:k gyiijr6s6hez az ingatranhasmrir6 regalSbb 2 kiildnbdz6iirmertekii gyiijr6ed6ny kdziit v6laszthasson,
m) ttibblethurlad6k erheryez6s6t szolgiir6, a Kdzszorg6ltat6 6rrar biaositon zs6kforgalmaz iisAra,
n) a Mecsek-Dr6va Hu,ad6kgazd6lkodasi program eszkdz- 6s r6tesitm6ny 6rom6ny6nak

hasznrilat6ra.

y6nek szitna: PE/KTFO/0020 2_t t2O2Z
z6ma: HULLGT t2SE4 t2022
a: pE/KTFOiO0Atg -7 I 2022

5. Mentesiil a Ktizszolgdltat6 a 4./ pontban
tovribbi, ha az Onlorm6nyzat nem bi
ritviszonyokat /h6- 6s slkossrig mente
Kiizszolgdltat6 g€pjrirmiiveinek ba
Kiizszolg{ltat6 az akadary erh6rur6s6t kiiver6 regkilzelebbi sz6lrir6si napon ktitelesszolg6ltatni, mery alkarommar kiiteres az er6z6.l,.urlot ,rettita.i napokon felharmoz6dotrmennyis6gii telepiil6si hullad6k elsz6llir6s6ra is.

6' A Kiizszolg{rtat6 jogosult megtagadni a hulrad6k elszdflit6srit:
- az .nkormrinyzat renderet6ben erriirtt6l elt6rci trirol6ed.ny kihelyez6se eset6n,- ha a t6rol6edenyben a telepiil6si (kom

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6_
anyag, elektronikai hullad6k,
robban6 anyag, nagyobb
hullad6ksz6llitrissal foglalkoz eg6szs6g6t, vagy megrongdlhatja agytijtSberendez6st' r,ewe rirtarmatranit'sa v-eszetyeaeri a k<imyezetet.)- a hulrad6k nem a szabv6nyos,.,z6rt t6rol6ed6nyben, iriewe nem a Kiizszorgdrtat.t6r
viisrirolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre,





a hullad6k oly m6don.keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatAsakor a
kisz6r6dAs vesz6lye fennAll (nem lez6rt, illetve s6riilt ed6ny)
ha a rirol6ed6ny kitri szab6lytahnur, annak mozgat6sr 6s iirir6st akad6lyoz6 m6don
tiibblethullad6k keriilr kihelyez6sre

- amennyiben a teroi6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriir - a t6ror6ed6nyek matricAj6nak
hirinya, illeWe s6riil6se eset6n.

7,Az elv{llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6n ev6kenyc6gek7.1. Kiizszolgrittat6 jogosult alv6llalko
atviillalkoz6 ig?nyueveietZitoteles az onko -{ Kiizszolg4ll*tf az

7'2' A Ferek riigzitik, hogy az arvararkozit tev6kenys6g66rt a Ktizszorgrlrtet6 .gy ferer,mintha maga j6rt volna el.

adatszolg6ltatis biaositAsa 6rdek6ben a
g6ltarisi reriiletre vonatkoz6an elkiildnirett
lmazzz a szolgAltatdsi teriiletr6l elsz6llitott

9. A ktizszolg6ltatris ig6nybev6tel6re kiirelez

10. Kiizszolgdttatds dljr
l0.l A hullad
szab6ryoz,si H ".l#:il:ffJJ"'i",.Jliil,1li";i,",:,l:i ::,[llTIdllapitja meg 6s szedi be.

A
ki alapj6n a Koordin6l6 szerv beszedi a kiizszolgdltarrisi dijat 6s

m ,-ilr,l"or5gyg6lkod6si kiizszorg6ltat6si 6. ;;;Gi;;;.;i,
szolgiiltat6si dijat. 

Iszter rendelet6ben foglaltaknak megfelelcien ,,'Jgrr",a-ron

ff.i:,;: 
e feradatainak er6tiisrira koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin{r6 szerv)

Anyzat, valamint a hulladdkgazdrilkodrisi
6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

mrnlsaer a Koordin6l6 szerv javaslatrfurak fig 
felosaris6nak elv6t. A

Koordin6l6 szerv artur u r.tirr^rgatat6nak fizet 
letben rillapitja meg a





l0'2 A ktizszolgriltat6 6ltal alkalmazott ktizszolgdltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-4g.g 6s9l'd' valamintaM/2008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkeziseinek megfelel6en tiirt6nt.

Ed6nymeret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(F0

60 liter*
91.-

80 liter
122,-

l tu ltter
166,-

l20liter
166.-}a385/20l4,(xII.3l.)Korm.rendeletszerintlak6in8atlant"g,"affi6term6szotes

szemdly ingatlanhasm6l6 r6szere, a telepiil6si Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolils alapjrin.

Eddnym6ret

I l0 liter

Egyszeri nett6 tirit6si dij
(Ft)

lg5.-
120 liter

202,-

404.-

I 2gE.-

I E55,-

6

Eddnym6ret

I I 0 liter
l20liter
240liter
770liter
I l00liter

Egyszeri netr6 tirit6si dij
(Fr)

167,_

lEz,-
364,-

I 169,-

I 669.-

Tribblethu,ad6k gytijt6s6re szorgi,6 zsak irra; 36r,- Ft+Afaldb.

Szerzcidci F'elek az iiltaliinos forgalmi ado megfizet6se tekinteteben mindenkor a hat6lyos AFAtcirveny ren d el kezeseinek meglel ekien j6rnak el.

ll. Allami huIad6kgazditkod6si kiizfeladat-elldt6s

rizfeladat elldtris6ra l6trehozott szeryezet
m,6djrir6l, valamint az adatszol96ttatrisi

6 69/2016. ([I. 3 t.) Korm. rendelet
n a Korm6ny a Ht. 32lA. S (l) bekezd6sben

Koordinar6 6s vagyonk ezetd zirtk,ii", Miik;TJ i:,Xf;.['.ffi1]"flllladekgazdrilkodrisi

ll'2 A Koordin6l6 szerv akozszolgaltat6si dijakra vonatkoz6 sz6mliikat az Adatkorm.rend.20'$ (l) bekezd6se szerinti.adatszolgTltatas alailrin ailirJ. ki e krizszorgiirtat6 hiiinyos vagy





k6sedelmes adatszolg6ltatilsa eset6n a Koordin itl6 szew a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
6rinten ingatlanhasznir6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6lral legut6bb HJemt6zott
kiizszolgaltaLisi dijr6l 6llir ki sz6mt6t. Az ezzeldsszefrigg6sben keletkez6 dijkonekci6 eset6n
minden helyt6llasi kiitelezens6g a K<izszolgiiltat6t tertriti. Az igy keletkezi kozszolg6ltat6si
dijkiildnbiizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kiizszolg6ltat6nak fizetend6 e-sed6kes
szolgiiltatilsi dijba besaimitja. A krizszolg6rtat6 hiAnyos vagy helyteren adatszorg6lrat6s6b6l
eredti, a Koordin6l6 szerv tal nem megferer6 adattanarommar ki6 itotr sz6mr6kkar
kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6ny6rr a Kiizszolg6ltat6r terheli a feleldss6g.

I1.3 A Koordiniilo szerv az Adatkorm.ren
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok kii
meghatirozva az adatszolg6ltatdsban, ugy
iisszefiigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin

bekezdes szerinti adatszolg6ltatAsb6l hi6nyz6
6rdek6ben.

A korrekci6t ktivet6en - a ktizszolg6rtat6 ert6r6 adatszorg6ltatrisa hi6ny6ban _ a Koordin6r6szerv a k<izszolg6hat6si dijat az ingatlantulajdonosnak szlil,izza ki.

l1'4 A Koordindl6 szerv a kiszdml6zott 6s az ingatlanhaszriil6 riltal hatririd6n beliil ki nemIizeten ktizszolg6lratdsi dij behajLisa 6rdek6ben irrLt"aL 
-

I 1.5 A Ktiz
a Koordin6l6 

griltat6si szerzcid6sben rcigzitett feladatok elLitris66rt

miniszter 6lral 
d6si krizszolgilrarisi dij meg6llapit6sri6n felel6s
dijat fizet.

ll.6 A kdzszolgril elltit6s6n felel6s 6ltal kiadott,eljesitdsigazoltissal iE it6s6vel kapcsola,U* ffier" ..^meriilt fel. A teljesit tal a Koordinril6 szerv r6sz6re a

;:11f"r,.".:. 
adatszolg6ltarris kerer6ben tiirt6n6 megkiildjse a srotgattat^si dij fizet6s6nek

Az Onkorm6nyzat ktireles a teljesit6sigazolist
idriszakor krivet6 5 napon beliil kiadni. Ame
kiadrlsrival alapos indok n6lktil k6sedelembe
kapcsolarban keletkezci krir6t az Onkorm6nyzat

meg.





ll.8 Az Adatkorm.rend a.g (4) bekezd6se arapjin az onkorm6nyzat a kozszolgriltat6si
szerzciddsr annak megk<it6s6t vagy m6dositiisrit kcivettien halad6kraranul, ae tegtis<iuu s
napon beliil elektronikus riton megkiildi a Koordinri16 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgiltat{si szerz6d6s hatdlyr
Felek jelen szerz6d6st 2022. okt6ber 01. napjrival kezdrid6 hatrillyal, hat6rozon idiire,2023.jfnius 30. napj6ig ktitik.

Felek a szerztid6sr kdzris megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. Akiizszolg{ltat{si szerz6d6s megsziin6se
A kiizszolg ltatls i szerz6d6s megsziinik
a)a
b) a 6vel,
c) el

d/ felmondessal 
meg'

e/ a felek ktiz,tis megegyez6s6vel.

l3.l_ Az Onkormiinyzat a krizszolgriltat6si szerz5d6st a polg
meghaterozott felmonddsi okokon tflmen6en akkor mondhaqa fel, ha a- a hullad6kgazdrilkodrisi krizszolgdltatris ell6tiisa soriin a

a ri vonatkoz6 hat6srigi diintds el6ir6sait srllyosan
ir6s6g vagy a hat6silg joger6sen meg6llapitotta,

megs6nene. 
kiitelezefts6gdt neki felr6har6 

- 
m6don ,,ilyorun

- a hurad6kgazddrkod:isi krizszorgiirtat6si szerzrid6sr az onkormiinyzat felmondja, ha a

:r:ffiign;:lt" 
nem rendelkezik min6sit6si enged6llvel """, n,,"rr.L,u-,*'

13'2 A Krizszorgriltat6 a polgriri rrirv6nykrinyvben meghat,rozottakon trmenden akrizszolgriltat6si szerzrid6sr akkor mondhatla fei, ha
- az Onkorm5nyzat a kdzszolgitltatisi szt

Kiizszolgriltat6 felsz6litrisa ellen6re _ sI
krirt okoz, vagy akad lyozza a hullad6k

- a ktizszolg6lrat6si szerzdd6s megkrit
k<izszol96ltat6si szerz6des tartalmi
K<izszolgrilrar6nak a hullad6kga
k<ir6be tartoz6 lenyeges 6s jogos

l3'3 Ha a hullad6kgazdiilkoddsi 
. 
szllzrid6sr a krizszolgiirtat6 fermondja, a tereptil6sirinkormdnyzat halad6ktalanul gondoskodik _ irl XA."rrtgiitaiO tivatas,,asarOt,

A f'enriek terjestir6se eseren a krizszolgrirtat6si szerz6d6s fermondrisi ideje 6 h6nap.A lblmondrisi idti alatt a Ktizszolgriltait6 a truttaaetgaJatt-oairr x.irrrotgalratiist viiltozatlanulelliitl a.





13.4 Ha a teljesit6s az onkormiinyzatnak f-elr6hat6 okb6l meghiirsul, i[ewe, ha a szerzcid6s
neki felr6haroan sziinik meg, az Onkormrinyzar az 6ves kdzszolgiiltatilsi dij 50%-rlnak
megf'elelci meghirisuliisi kiitb6r fi zer6s6re kciteles.

14. Eljirris a szerz6d6s megszfin6se eset6n
A k<izszolgilltatisi szerztides megsziin6se vagy megszfintet6se eset6n a Krizszolg6ltat6 az rij
kiizszol96ltat6 kiv6lasarls6ig, de tegfeljebb 6 h6napig a ktizszolgriltat5st viiltozatlanul ellAtja.
A hullad6kgazddlkod6si krizszolgiiltat6si szerzrid6s megsziin6se eser6n a k6zszolgrilratris
elliitris6val kapcsolatos, folyamatban l6vri iigyek iratait 6s nyilviintart6sair a Krizszolg6ltat6 a
telepillesi <inkorm'inyzarnak a kiizszolg6ltatasi szerz<ides megsziin6se napjiin 6tadja.

15. Jogvit6k int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egymds k<iziitti t6rgyaLisok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrir a Felek t6rgyal6s itj6n 60 napon beliil nemru jik rendezni, a bir6srigi
eljrirrls lefolyatris6ra a P6csi Jrir6sbir6sig, illetve ert6khatrirt6l fiigg6en a p6csi Ttiw6nvszjk
illetekesseget kcitik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzrid6ssel kapcsolatos bdrmely igeny vagy nyilatkozatot, kiivetel6st ir:isba kell
foglalni.
A szerzrid6s teljesit6sevel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkormdnyzat r6sz6rril:
ntv'. Kasza ZoltAn polgiirmester
telefon: 721379-013

e-mail: onkradfalva@tieemail.hu

a Kiizszol96ltrt6 resz6rcil :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezet<i
telefon: 72l 805-420
e-mail: delkom(@delkom.hu

A kapcsolattartok adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6miit stb.) a Felek kizdr6lag a
szerztid6s reljesit6s6vel <isszefiigg6 kapcsolattanas c6lj6b6l, illewe az ahhoz kapcsol6d6
egy6b jogos drdekek 6rv6nyesitese 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sorrin a
kapcsolrid6 jogszabrilyok 6s adatv6delmi szab lyzataik rendelkez6sei szennr jrimak el.

17. Mecsek-Dr6vaHullad6kgazdrilkod6siprogram
A Kdzszolgriltat6 kcireles ig6nybe vennr a Mecsek-Drdva Hullad6kgazdrilkodrisi projekt
keret6ben megval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszkiizdket a kiizszol96ltatiis teljesi16se kapcsrin.
Felek kiitelezetts6get vallalnak, hogy aLivetik magukat a Tiirsul:isi ran6cs hat6rozatainak.

lE. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s b6rmeryik rendelkez6se, vagy annak valameryik r6sze
6rv6nytelen vagy k ikenyszerithetetlen. vagy valamelyik szerv, vagy hatosag vagy birosrig





annak 6rvenytelens6g6t 6llapitla meg, irgy a szerz6d6s ttibbi r6sze 6rv6nyes 6s
kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil brirmelyik F6l a szerz6d6st nem kdtdne volna meg. A
jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rddsekben els6sorban a hullad6k6l sz6l6 2012. 6vi
clxxxv. tiirvenv (Ht.), a kiizbeszerz6sek6l sz6l6 2015. 6vi cXl,lll. tiiweny (Kbt.), a
Magyarorszig iinkormrinyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXD(. t6rv6ny (M6tv), valaminr a
Polg6ri riirvEnykdnyw6l sz6l6 2013.6vi v. tiirv6ny (ptk.) rendelkezesei, illewe a vonatkoz6
flgazati jo gszabfilyok ilinyad6ak.

Jelen szerz6dest a Felek annak elolvasrisa 6s 6rtelmez6se utin, mint akaratukkal niindenben
megegyez6t, j6v6hagy6lag i{ri[< al6.

R:ldfalva Kiizs69

I
I

1t
/.-
L'-

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg4ltat6

Ridfalva, 2022. 6v .../. (........h6nap .,x,... nap

-,fi,\,

hrv7
-r\' ,/

ctt | 
--/

6nyzak

til
-tI
D'

l0




