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amely ldtrej 6tt egyrdszr6l : Szel6nta Kiizs6g Onkorm Ar,yzaitl.
szdkhely: 7811 Szal6nt4 Hunyadi J6nos utca 6.
PIR szirn: 331207
ad6szim: 1 533 120 1 -2-02
kdpviseli: Dr. Hitre Gabriella polgrirmester
mint 6nkormrinyzat (a tovdbbiakban: Onkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunflis Szolgdltat6
Nonprolit Korldtolt Felel6ss69{ T{rsas6g
szdkhelye: 7632P6cs, Sikl6si tt 52.
c9gSegy z*kszAma: 02-09 -0645 56
ad6sz6ma: I I 5 4 I 587 -2-02
KUJ szima: 100279306
KTJ szrima: I 00468989 /Pdcs-Ktikdny Regioruilis
Hulladdkkezel6 KdzponV;
KSH sz6rna: 1 | 541 587 -381 I -572-02
kCpviseli: Bir6 P6ter [gyvezet6
mint Kdzszolgdltat6, a tov6bbiakban: Kdzszolg{ltat6

miis rds zro l:

- tovaibbiakban egy ttesen: Felek - kdzcitt az alulirott helyen ds napon az alAbbi felt6telek
mellett:

Szerzodci Felek a telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re, szallitiis6ra is kezel6s6re vonatkoz6
kdzszolgiiltatiis folyamatoss6gdnak biztositdsa 6rdekdben a telepuldsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok ds kdtelezetts6gek rendezes6re, az ezzel kapcsolatos helyi rinkormrinyzati rendelet
vdgrehajtiisil.ra az aldbbi szerzoddst kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi <inkormriLnyzatair6l sz6lo 201 l. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok krir6ben
elliitand6 helyi dnkormiinyzati feladatok kdz6 tartozik kiil6n6sen a kdmyezet-egdszsdgi.igy
(kdztisztasdg, telepiil6si k6rnyezet tisztasrigrinak biaosit6sa, rovar- 6s rrigcs6l6irt6s).

A hullad6k6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. rdrvdny (a tovribbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezd6se
szednt a telepiil6si rinkormiinyzat a hullad6kgazd6lkodasi kdzszolg6ltatds ellAtasrit a

krizszolgiiltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si krizszolgiltat6si szerz6dds ritj6n biaosida.

I.2. Jelen szerz6des az Onkormrinyzat Kipvisel6-testiilete
alapj6n jdtt l6tre.

Kt.sz. haterozata

1.3. A jelen szerz6d6s c6lja, hogy Szal6nta Kilzslg kiJzigazgatasi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokndl, birtokosokndl, hasznril6kndl (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez<i telepiilesi sziki,rd hulladdk kezelds6re fenn6ll6 k6zszolg6ltatdssal
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kapcsolatban - a hat6lyos jogszabrilyoknali megfelel6en - az onkormdnyzat es a
Kiizszolgrlltatd kdzcitti kapcsolarot, a Felek jogair 6s k6telezettsd geit szabitlyozza.

.,

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolg{lta t(tt az alihb meghatarozott feladatok
elvdgz6s6vel:
Szal6nta Kdzsdg kdzigazgatiisi teriiletdn a teleptildsi hulladdk begyiijtds6vel 6s elhelyezds
c6lj6b6l t6rt6nti rendszeres elsz6llitds6val a szerzod6sben rdgzitett id6tartamban, valamrnt
kezel6s6vel 6s iirtalmatlanitiisiival - a Mecsek-Drilva Hulladdkgazdrilkod;isi Program eszkciz-
6s ldtesitm6nyallomdnydnak ig6nybev6tel6vel - k6zszolgriltatiisi szerzodds keretdben:

- vegyes hutladdk gytijt6se, sziiLllitiisa ds kezel6se hetente 2 alkalommal:
- Iomtalanit6s 6vente 2 alkalommal;

- zdldhullad6k gyiijt6s dvente 2 alkalommal;

- elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgyiij tds k6thetente I alkalommal.

2.2. A Kdzszolgc'ltat6 a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elvegz6sdt 2023. januilr l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodls alapjrin a Kiizszolgdltatri, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6tyoknak 6s az 6nkormrinyzati rendeletnek megfelekien kizrir6lagosan jogosult
Szalanta Kozsdg kdzigazgatasi teriiletdn a teleptildsi huliad6k gyrijtdsdre 6s kezeldsdre
irrinyul6 kdzszolgiiLltatiisok elliitiis6ra.
A kcizszolgriltatds megnevezdse: telepiildsi hullad6k gyujtds6re ds kezel6s6re irrlnyul6
kcizszolgaltat6i feladatok ellat6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szemely ingatlanhasznd[6
a haztarti.si hulladdkhoz hasonl6 hulladdk rdszdt k6pez6 vegyes huliaddkrira is, a Hr. 39.g (3)
bekezd6s6re tekintette[.

A k<izszolgiiltat6s teljesitds6nek teriileti kiterjed6se: SzaLlnta K<izs6g kcizigazgatasi teri.jletdn.
A kdzszolg6ltatds kcrrdbe tartoz6 hulladdk elhelyezdse 6s kezeldse: a Krikdnyi Regionrllis
Flulladdkkezelo Kbzpontban vagy 6trak6iillomdson, i[[etve miiLs, kdrnyezetv6delmi, mrik<jddsi
engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezeto l6tesitm6nyben.

3. Az 6nkormrinyzat kiitelezetts6gvillal{sa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolgSttatfs eltrtesAra a Kiizszolg:iltatrinak
kizrfu 6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkormdnyzat kdtelezettsdget viillal:
- a k6zszolgirltat6s hat6kony 6s folyamatos elliitiis6hoz a Kiizszolgilta t6 sz mfua

sztiksdges informdci6k 6s adatok szolgilltatiisiira,

- a kcizszolgdltat6s k6r6be ncm rartoz6 hulladikgazd6lkoddsi tevdkenys6gek
kdzszolgiiltatassal t6rt6no dsszehangoLis6nak el6segit6sdre,

- a kdzszolg6ltatdsnak a telcptildsen vegzert miis krizszolgiiltatdsokkal val6
cisszeha-ngo Irisrinak el6se gitdsdre,

- a Kdzszolgiltatr5 kiz6r6 lagos kcizszo I gziltatasi j ogdnak biztositdsiira
- a teleptilds klzszolgiitatds igdnybev6tel6re kcitelezett ingatlanhaszn6l6r

vonatkozasaban ndv- 6s cimjegyzik etadesara. adategyezetdsre.



kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolgAI6 adatok 6tadrisiira,
- az Onkormrfuryzat alral rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm€ny

vagy mentessdg miatt felmenilcl k6lts6gek megt6ritdsdre a Koordin6l6 szerv sz6m6ra.
a teleptildsi ig6nyek kieldgitds6re alkalmas hullad6k gyiijt6sdre, szAllirlsfira, kezel6s6re
szolg6l6 helyek ds litesitmdnyek meghatrozasaira. Ennek keretdben kijeldli - a
Kiizszolgdltat6val egyeaetve - azokat a gytijt<ipontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgrlltat6 ritvegye k6aeriileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolg6ltat6 6ltal alkalmazott gdpjrirmrivel nem tud
behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j armii szdmdra megfelel<l utviszonyok biaositAsiira, (kiil6nris
tekintettel a tdli h6- ds sikoss6g-mentesitdsre, valamint a k<izrit iirszelv6nyebe bel6g6
fadgak levtigasara),

- a kozszolgitltat6si szerzodds kozz6tdteldrdl a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitert hultaddkgyiijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezes616l.

4. A Kiizszolgdltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A krizszolgriltat6 gondoskodik:

- A haaafiesban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti k6tszer
(Udtilo ds id6szakosan haszndlt ingatlanok eset6ben az elkitasi id<iszak 6 h6nap -6prilist6l szeptemberig ahol a Hr. 47.a (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszr6l6k
r6.szdre az 6ves hulladdkgazdeilkod6si kdzszot96ltatrisi dij 50%-6t kell megdllapitani.)
ii. Lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
iii. Zdldhulladdk gyiijt6s 6vente 2 alkalommal
iv Elkiiltinitett /szelektiv/ hulladdkgyrijtds k6thetente I alkalommal t6rt6no
risszegyiijt6s6rdl, elszrillitalsrir6l 6s kezeldsdr<jl,

- A gazdrilkod6 szervezetekn6l keletkezri haaartrisi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hullad6k dsszegyiijt6s6r6l, elsz6llit6s6r6l 6s kezeldsdr6l.

- Az iitala iizemeltetett hulladdkgyLijt6 ponton, hulladdkgyiijt6 udvarban a hultaddk
Atvdteldr6l, risszegytijtds616l, elszrillitrisrir6l ds kezel6sdr<jl.

b) Adminisztrativ feladatok:

- kdnyvel6s, sziirnvitel, bdrszirnfejt6s
- adminisztrdci6, nyilvrlntartris, adatbiizis-kezelds
- jogi iigyvitel

- adatszolg6ltat6s

c.) az onkorm ADyz ttal egylittmr.ik6dve az iigyfelek sz6m6ra kcinnyen hozzdferheto
tigyfdlszolgdlat 6s t6jdkoaat6si rendszer miikcidtetdse (Kdzponti iigy fdlszotg6lat cime: 7 632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint a k6zszolgaltatassal kapcsolatos lakoss6gi t6j6kozat6s.

4.2. A Kdzszolgliltat6 kotelezetts6get vdltal tov6bbil:
a) a kOzszo|giLltarAs folyamatos 6s teljes korti ell6tesara,
b) a kcizszolgriltatds meghatdrozott rendszer, m6dszer ds gyakorisrig szerinti teljesit6sere,
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c)

d)

e)

l)

a kdrnyezetv6delmi hat6srig 6ltal meghatilrozott mindsitdsi oszt6ly szerinti
krivetelmdnyek biaositas6ra 6s a min6sit6si engeddly hullad6kgazdrilkodasi
ktizszolg6ltatilsi szeru6d6s hat{lyossdgdnak ideje alatti folyarnatos megl6tdre,
a kdzszolg6ltat{is teljesitdsdhez sziikseges mennyisdgii 6s min<1s6gii j6rmii, gip, eszkciz,
berendezds biaositris6r4 a sziiks6ges l6tszlmri 6s k6pzetts6gii szakember alkalm 4zAs6ra,
a kcizszolg6'ltatas folyamatos, bizonsiigos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sztiksdges
fej leszt6sek 6s karbantartdsok elv6gzds6re,
a k6zszolgriltatris k<ir6be tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghat6"rozott helyek 6s
l6tesftm6nyek ig6nybev6tel6re,
nyilv6ntart6si rendszer mfikddtet6sdre 6s a k0zszolg6ltat6s teljesGs6vel osszeftigg6
adatszolgaltat6s rendszeres telj esit6s6re,
a nyilvrlntartilsi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatasi rendszer l6treho zAsiltoz ds folyamatos
mtikridtet6s6hez sztiks6ges felt6telek biztosit 6s6ra,
az tigyfelek szlmira kcinnyen hozztferhet6 iigyfdlszolgilat 6s trij6koaatiisi rendszer
miikddtetds6re,

afogyaszt6i kifog6sok 6s dszrevetelek elint6zdsi rendjdnek megillapit6s6ra,
a tev6kenys6g ell6tas6hoz sztiksdges biaositdssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet
nyrijt a felel6ss6gi kdrben bek6vetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijtdsdhezazingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiirl0nb6zo
iirmdrtdkri gyujt<ied6ny kdztil vilasZhasson,
tctbblethullad6k elhelyez6sdt szolg6l6, a Kdzszolgriltat6 Altal biztositott zs6,k
foryalmazisir4
a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrllkodrlsi Program eszkdz- 6s ldtesitmdny rlllornrinyrlnak
hasznri.latara.

A Ktizszolgdltat6 hulladdkgazd6lkodrisi enged6ly6nek szAma: PE/KTFO 100202-1n022.,
PE/KTF O I 00202-8 I 2A,21.

A K0zszolg6ltat6 megfelel6s6gi v6lem6ny6nek szbma w 126937 -2 l20zo.
A Kr.zszolgilltat6 min6sit6si engedelydnek szfuma PE/KTFO t008}g-1512022.,
PE/KTFO I 037 0 4-5 t2022.
Min6sit6si osztily: C/I.

5. Mentesiil a K6zszolg6ltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kdtelezettsdgetll vis maior eset6n,
tov6bbd, ha az Onkomuinyzat nem biaosft M ingatlanok megkdzelitdsdhez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sfkossrig mentess6g, illetve egydb okbol jarhatatlan akdziutl, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes krizleked6s6t biaositja. Ez esetben a
K0zszolg{Itat6 az akadaly elhriruldsrit kcivet6 legk<izelebbi szitlftisi napon koteles
szolgii.ltatni, mely alkalommal kdteles az elozb elmaradt szallitrisi napokon felhalmoz6dott
menny isegri te leptil6si hullad6k elsz6llitrisrira is.

6. A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszl.llitris6t:
az dnkorminyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 tarol6eddny kihelyez6se esetdn,
ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommunalis) hulladdk krir6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pit6si t<!rmel6k, dllati tetem, mar5, m1rgezo
aurtyag, elektronikai hullad6k, foly€kony vagy befagyott zsiraddk, gytil6kony vag)

i)

g)

h)

i)
k)

m)

n)
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robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srilyf tArgy, amely veszdlyezteti a
hulladdkszlllit issal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdg6t, vagy megrongdlhatja a
gyfijt6berendez6st, illetve iirtalmatlanit6sa sonin vesz6lyezteti a kdmyezetet.)
a hulladdk nem a szabvdnyos, zirt t6rol6eddnyben, illetve nem a Ktizszolgriltat6t6l
v6s6rolt jelzett zs6kban kertil kihelyez6sre,
a hulladdk oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a r6rol6eddny mozgauhakor a
kisz6r6dds vesz6lye fenn6ll (nem lezirt, illetve s6riilt ed6ny)
ha a tarol6eddny kdrul szab6lytalanul, annak mozgatist 6s iirit6st akaddlyoz6 m6don
tdbblethulladdk keriilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil - a trirol6ed6nyek matic6janak
hi6ny4 illetve sdrUl6se esetdn.

7. Az alvrillalkoz6 / teljesit6si seg6d i ig6nybev6tel6vel v69ezhet6 tev6kenys6gek
7.7. Kdzszolgfltatri jogosult alvrillalkoz6(ka)t ig6nybe veruri. A Klzszolgirltat| az
alv6llalkoz6 ig6nybev6teldt k6teles az Onko rm,Anyzat sz6m6ra bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvrillalkoz6 tev6kenys6g6ert a Kiizszolg6ltat6 rigy felel,
mintha maga j6n volna el.

8. A Kiizszolgiltatf s teljesitdsdvel dsszefii996 adatszolgiiltatris biaositiisa drdek6ben a
Kiizszolgdltat6 az 1./ pontban meghatarozott szolgaltatrisi teriiletre vonatkoz6an elkrildnitett
nyilvdntart6si rendszert kcjteles vezetni, mely tartalmazza a szotgiiltat6si terilletr6l elsziillitott
6s rirtalmatlan(tott teleptl6si hul lad6k mennyis6gdt.

9. a kozszolgiiltatris igdnybev6teldre k<itelezettek a kcizszolgdltatds teljesites6vel kapcsolatos
minosdgi 6szrev6teleiket, kifogrisaikat irrisban a Kiizszolgiltatri sz6khely6re (7632 p6cs,
Sikl6si tit 52.) vagy a 7602 Pdcs, Pf 176. postacfmre kell cimezni, ds a Kiizszolg6ltat6 koreles
irdsban l5 napon beliil megv6)aszolni. Haladektalanul int6zked6sre kciteles a Kiizszolgriltat6
kcimyezetszennyez6s esetdben, ha az a kdzszolg6ltatasi tevekenys6givel okozati
cisszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrcvdtel az Onkormiinyzat helyi
hulladdkkezeldsi kcizszolgriltatiis rendj6rol sz616 rendelet6nek rendelkezdsdt kifog6solja, a
Kdzszolgdltatri 30 napon beli.il kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejri drtesit6se mellett-
az 6nkormdnyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolg{ltatis dija
l0.l A hulladekgazdrilkodrisi kdzszolgriltatiisi dijat a Magyar Energetikai is Kcizmii_
szabdlyozilsi I [ivatal javaslat6nak figyelembevdteldve] az illet6kes minisaer rendeletben
rillapida meg ds a Koordiniil6 szerv szedi be.

A' Ht' 32lA { (ae) e) pontja alapj6n a Koordin:il6 szerv beszedi a kcizszolgriltat6si dijat is
kifizeti a kdzszolgeiltat6knak a hulladdkgazdalkod6si kcizszolgiiltatiisi ds szolgriltat6si dij
megallapltris6drt felel6s miniszter rendeletdben ibglaltaknak megfeleloen meghatiirozott
szolg6ltat6si dijat.
Az rillam e ('eladatainak elliitdsara koordin6l6 szeflezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz letre.



A helyi kdzszolgriltat6, a telepiildsi dnkormriayza! valamint a hullad6kgazd6lkodrisi
l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inforrn4ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdrdnek gyakorl6siihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben allapitja meg a beszedett krizszotg6ltatrisi dij feloszt isanak elv6t. A
minisaer a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyetembev6televel rendeletben 6llapitja meg a
Koordiruil6 szerv {ltal a kdzszolgriltat6nak fizetend6 szolg6ltatfsi dijat.

10.2 A kdzszolgeltat6 61td alkalmazott kdzszolgdltatdsi dij megdllapitrisa a Ht. 46-48.g ds
91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tcirtdnt.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 nritdsi dii (Ft)
60 liter+ 62.-
80 liter 83,-
1 10-120 liter tt4,-

*^ 385f2014. (Xll. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletuitelszeriien haszn6l6 termdszeres
szemCly ingatlanhas?5l.il6 ftszfie, a telepiildsi Onkormiinyzat 6lral kiadott igazol6s alapjen.

Trrbblethullad6k gyfijt6s6re szolg6l6 zsAk rlra: 36I,- Ft+Afaldb.

Szerz6do Felek az 4ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos AFA
t6rv6ny rendelkezdseinek megfelel6en jAmak el.

I l Allami hutlad6kgazd{lkoddsi kdzfeladat-ell:itds
l1.l Az dllami hulladikgazdrilkodrisi kdzfeladat ell{trisara l{trehozott sz15ltezet
kijeldl6s6r6l, feladatkdrdr6l, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolg6ltatrisi
kdtelezetts6gek r6sdetes szabrilyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3 $ (l) bekezddse alapjrin a Kormriny a Ht. 32tA. g (l) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordinal6 szervkint az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkodrlsi
Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zrirtkdnien Miikddo R6szvdnytiirsasdgot jeldtte ki.

A Koordinril6 szerv a kcizszolgriltatdsi dij akra vonatkoz6 szrimliikat az Adatkorm.rend.
(1) bekezd6se szerinti adatszolgriltatris alapjan rillitja ki. A kdzszolgriltat6 hiiinyos vagy
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kdsedelmes adatszolg6ltatilsa esetdn a Koordindl6 szerv a nem megfelel6 adatszolgeltat6ssal
irintett ingatlanhasznril6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszAmlftzott
k6zszolgdltatrisi dijr6l 6llit ki szirnl6t. Az ezzeldsszefiiggdsben keletkez6 dijkonekci6 esetdn
minden helyt6lkisi kdtelezettsdg a K6zszolg4.ltat6t terheli. Az igy ketetkez6 k6zszolgeltatasi
dijkiildnb6zet pozitiv mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a kdzszolgd'ltat6nak fizetend6 eseddkes
szolg6ltatiisi dijba beszimitja. A kozszolgriltat6 hianyos vagy helytelen adatszolg6ltatrisrib6l
ered6, a Koordinril6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kiallitott szrlmli,klal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezrndny6rt a K6zszolgiiltat6t terheli a felel6ssdg.

ll.3 A Koordinril6 szerv oz Adatkorm.rend. 20: $ (1) bekezdds szerinti adatszolgdltatasb6l
kiindulva megrlllapitja azon ingatlanok k0r6t, amelyre nincs kdzszolgdltatasi dijfizetcs
meghat6rozva az adalszolgaltatisban, ugyanakkor vdlelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesitis tiirt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illetdkes hat6s6gt6l a 20. g (l) bekezdds szerinti adatszolgri.Itatasb6l hi6nyz6
ingatlanok ds sziiksCges adataik meg6llapitrisa 6rdek6ben.
A fentiek alapjan rdgzitett ingatlanok adatait a KoordinriJ6 szerv megkiildi a
kcizszolgaltat6nak, 6s felhivja a k6zszolg6ltat6t, hogy a megkilldtitt ingaflanokon vdgzett
szolgaltatasanak megfelel6en korrigdlja a 20. g (l) bekezdds szerinti adatszolg6ludst
legkds6bb az drtesitds k6zhezv6tel6t k6vet6 8 napon beliil.
A korrekci6t k6vet6en - a kdzszolgaltat6 eltdd adatszolga,ltatdsa hirlnydban - a Koordinril6
szerv a kOzszolgdltatasi dijat az ingatlantulajdonosnak sz6ml6zea ki.

ll.4 A Koordinrll6 szerv a kiszlmliizott ds az ingatlanhasznriLl6 dltal hatdrid6n beliil ki nem
fizetett kdzszolg6ltatrisi dij behajtdsa drdek6ben intezkedik.

11.5 A Kdzszolgaltat6 rdszere a kdzszolgriltatdsi szerz6ddsben rdgziteft feladatok ell6t6sri6rt
a Koordirui.Ll6 szerv a hullad6kgazdfrlkoddsi kdzszolgdltatisi dij megallapit4s#rt felel6s
miniszter riltal meghatrirozott szolgeltat6si dijat fizet.

ll.6 A kdzszolgiitat6 az onkorm6nyzat, minr ellatrisert felelds eltal kiadott
teljesitisigazoLissal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifogasa nem
mertilt fel. A teljesitdsigazoldsnak a kdzszolgdltat6 iiltal a Koordin6l6 szerv idszere a
rendszeres adatszolgilltatiis keretdben t6(6n6 megkillddse a szolgri.{tatr{si dd fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorm6nyzat ktiteles a teljesit6sigazolast a K6zszolg6ltat6 reszdre a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a ieljesftdsigazolds
kiadds6val alapos indok nilkiil.-k6sedelembe esik, rigy a kdzszolgriLltat6 jogosult i ezzel
kapcsolatban keletkez6 keir6t az 5nkorminyzat fel6 6rvdnyesiteni.

ll.7 A szolgaltatasi dijban a hullad6kgazd6lkoddsi kozszolgriltatds teljes kdzvetlen ko,lts6ge
megt6ritesre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6sdr6l a Koordinril6 szew gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordinril6 szerv 6ltal kijeltilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-dndkesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.
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r1.8 Az Adatkorm.rend. a.$ (4) bekezddse alapjin az Onkormanyzat a kozszolg6ltatrisi
szerz6ddst annak megkdtdsdt vagy m6dositas6t kdvetoen haladdktalanul, de legkJs6bb g

napon beliil elelctronikus uton megki.ildi a Koordinril6 szerv r6sz6re.

12. A ktizszolgdltatdsi szerz6d6s hat{lya
Felek jelen szerz6d6st 2023. januir 01. napj6vat kezdod6 hatrillyal, harii{ozott ii(tre,2023.
jfnius 30. napj6ig kdtik.

Felek a szerz6d6st kozds megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. A kiizszolgdltat6si szerz6d6s megszffn6se
A k6zszolgaltatasi szerzbdds megsztnik
a) a benne meghatArozott id5tartam lej6rt6val,
b) a Kbzszolgiitat6 jogut6d n6lkiili megszLin6s6vel,
c) eldllassal, ha a teljesitds m6g nem kezdtiddtt meg,
d) felmondrissal

e) a felek kdz6s megegyez6s6vel.

13.1 Az onkormriny zar a k,azolgaltatasi szerzoddst a polg6ri rrirv6nykrinyvben
meghatrirozott felmond6si okokon tulmen6en akkor mondhatj a fel, ha a Krizszolg6ltat6

- a hullad6kgazdalkodrisi kdzszolgdltatris ell6tdsa sorrln a kOmyezet vddelmdre
vonatkoz6 jogszabrllyok vagy a fi, vonatkoz6 hat6s6gi ddntds eloirilsait sulyosan
megs6rtette, ds ennek t6nydt a bir6sdg vagy a hat6s6g jogerrlsen megdllapitotta,

- a szerz<id6sben meg6llapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sflyosan
megs6rtette.

- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltat6si szerz6d6st az Onkormainl.zat felmondja, ha a
Krizszolgriltat6 nem rendelkezik min6sit6si engeddllyet vagy megfelelosdgi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolgriltat6 a Polgari r<irvdnykdnyvben meghat6rozottakon tflnren6en a
krizszo196ltatiisi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormriny zat a kdzszolgitltatasi szerzod6sben meghatiirozott kdtelezet,.sdgdt - a

Kdzszolgaltat6 felsz6litrisa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kcizszolgilltat6nak
krirt okoz, vagy akadilyozza a hullad6kgazd6lkodrisi krizszolgriltatrls teljesit6s6t; vagy

- a kdzszolgiltatdsi szerz6d6s megk6t6sdt kcjvet6en hatrilyba lipett jogszabdly a
kdzszolg6ltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit rigy v6ltoaatja meg, hogy az a
Kdzszolgeltat6nak a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolgrlLltatris szerzoddsszerfi reljesit6se
kdrdbe tarto26 ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mdrtdkben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrllkodrisi szerz6dist a kdzszolgriltat6 felmondja, a tetepiil6si
Snkormiitryzat haladdktalanul gondoskodik az tl klzszolgiltat6 kiviilaszrrisiir6l.
A fentiek teljesiildse eset6n a kcizszolgii{tatasi szerzSd6s felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmonddsi id6 alatt aKdzszolgdltat6 a hulladdkgazdalkoddsi k6zszo Igdltatiist v6[tozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghiirsul, illetve ha a szerz<jdds
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neki telr6hat6an sziinik meg, az O*om,anyzat az 6ves krizszo lgiiltatiisi dij 50%-rinak
megfelel6 meghirisul6si kdtbdr fizetdsdre k6teles.

14. Eljdris a szerz6d6s megszffn6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzdd6s megsziin6se vagy megsztintet6se eseten a Kdzszolgrittat6 az rij
kdzszolg6ltat6 kivridaszuisriig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgilltat6st vdltozatlanul elliitja.
A hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgriltatrisi szerz6dds megszr.inise eset6n a kcizszolgiiltat6s
elLltrls6val kapcsolatos, folyamatban ldv6 i.igyek iratait 6s nyilvihtartasait a K6zszolgeltat6 a
telepijl6si 6nkormiinyzatnak a kdzszolgii{tatesi szerzod6s megsziindse napjan etadja.

15. Jogvitr{k int6z6se
Felek megilllapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egymis kdzdtti targyalesok
sordn igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tdrgyakis ftjrin 60 napon beliil nem tudjrik rendezni, a bir6s6gi
etjairris lefolytatdsara a Pdcsi Jrirasbir6s6g, illetve 6rtdkhatrirt6t frigg6en a Pdcsi T<irv6nyszdk
illetdkessdgdt k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz<iddssel kapcsolatos b6rmety ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st irasba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesitdsdvel kapcsolatos tigyintdz6sre, nyilatkozatt6telre j ogosultak:

az Onkorm{ny zat reszdrbl:
ndv: Dr. Hitre Gabriella polgarmester
telefon: 0 6-'7 2 I 524 -904
e-mail : polgarmester@szalanta.hu

a Kiizszolgriltat6 rdsz6r<il :

ndv: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon:72/ 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telelonsz6miit stb.) a F'elek kizar6lag a
szerz6dis teljes(tdsdvel dsszeftigg<i kapcsolattartiis c6ljeb6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jogos drdekek 6rv6nyesit6se drdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sordn a

kapcsol6d6 j ogs zabiiy ok ds adafv6delmi szabdlyzataik rendelkezdsei szerint jrimak el.

17. Mecsek-Dr{vaHullad6kgazd{Ikod6siProgram
A Kcizszolg6ltar6 kdteles iginybe veruri a Mecsek-Drdva Hu[ad6kgazdrilkod6si projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitm6nyeket is eszk6zdket a kdzszolgriltatiis teljesitdse kapcs6n.
Felek kdtelezettsdget vrillalnak, hogy al6vetik magukat a Tihsuliisi Tanrics hatarozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodds barmelyik rendclkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
drvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv. vagy hat6srig, vagy bir6s6g
annak drv6nytelensdget rillapitja meg, irgy a szerz6dds t<ibbi risze drvdnyes is
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kikdnyszerithet6, kivive, ha andlktil b6rmelyik F6l a szerzoddst nem k6t6tte volna meg. A
jelen szerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6k6l sz6l6 2012. 6viclxxxv. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerzdsek6l sz6l6 2015. €,vi cXLIII. rdrvdny (Kbr.), a
Magyarorszlg dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi clxxxx. r6rv6ny (Mdw), vaiamint a
Polg6.ri r6rv6nykdnyw6l sz6l6 2013. 6vi v. tdrvdny (ptk.) rendelkezdsei, illewe a vonatkoz6
{gazati j o gszab 6lyo k irrinyad6 ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmezdse utiin, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6vahagy6lag irjrlk at6.

Szalinta

D6l-Kom Nonprofit Kft.
2632 P6cs, S ikl6si nt 52.

zen: 02-09-064556
:11!i41587-2-02

Szal{nta D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgdltat6
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