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Szaporca Klizs6g Onkormdnyzata
szdkhcly: 7843 Szaporca, Kossuth 1,. u. 5.

PIR szdm: 555830
ad6szrim: | 5 5 5 5836-2-02
kdpviseli: P6l Csaba polg6rmester
mint Onkorm 6ny mt (a tov6bbiakban : 6 nkorm {nyza t)

D6l-Kom D6l-Dundntr[li KommunAlis Szolg6ltat6
Nonprofit Korl{tolt Felel6es6g{i Tdrsas6g
szeklclye: 7632 Pecs, Sikl6si ttt 52.
cegjegyz€ksz6ma: 02-09- 064556
ad6szdma: I I 54 I 587 -2-02
KilJ szima: 100279306

K:l'J szAma: 100468989 (PCcs-K0k6ny Regiondlis
Hulladdkkezel6 K0zpont)
KSH szdma: I 1 541 587-381 t-572-02
kdpviseli: Ilir6 Peter iigyvezet6
mint Kcizszolgdltat6, a tovdbbiakban : K6zszolgriltat6

Felek - ktizOtt az alulirott helyen 6s napon az alAbbi feltdtelek

Kt.sz hatrlrozata

Szerzfiti Felek a telepiil€si hulhdek gyiijtdsdre, sz6llltAsdra 6s kezeldsCre vona&oz6
kdzszolgiiltatas folyamatossrigdnak biztositdsa 6rdek6ben a telepgl6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok es kdtelezettsegek rendezdsdre, az ezznl kapcsolatgs helyi onkormfuryzati rendelet
r'6 grehaj t6s tua az al6bbi szerz6d6st kdtik me g :

l. Aszetz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszdg helyi 0nkormrinyzatair6l szbl6 2011. 6vi CLX)O(X. t6rvdny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biaosfthat6 kodeladatok kdrdben
elk{tand6 helyi 0nkormdnyzati feladatok kOzd tartozik ktll0n0sen a k0rnyezet-egdszs6gtigy
(k0aisaas6g, telepiil6si k<irnyezet tiszlas6g6nak biztosit6s4 rovar- 6s rdgcsdl6in6s).

A hullad6kr6l'sz6l6 2012. dvi CI,XXXV. t0rvdny (a tovAbbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezd6se
szerint a teleptlldsi dnkormfuryzat a hulladdkgazd6lkoddsi k0zszolgdltat{s ell6t6s6t a
kiizszolg6ltat6val kdt0tt hullad6kgazd6'lkod6si kOzszolgdltat6si szerzbdds ritjAn biaositja.

1.2. Jelen szerzodcs az Onkorminyzat K6pvisel6-testi,llete
alapjrin jritt ldtre.

1.3. A jelen szerz6dds 
"dlj*, hogy Szaporca Kdzsdg kdzigazgatdsi teritletCn az

ingatlantulajdonosoknal, birtokosokn{I, haszn6J6kndl (a tov6bbiakban egygtt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 teleptll6si szil6rd hulladdk kezel6s€re fenn6tl6 k6zszolg6ltat6ssal
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kapcsolatban - a hatAlyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az onkorminyzrr ds a
K6zrzolgiltat6 kOzOni kapcsolatot, a Fclek jogait 6s kdtelezetts6geit szabAlyons,

2.

2.1, Az Onkominyzal megbi-,o a K0zszolg6ltrt6t az al6bb meghatdrozott fetedatok
elvCgz6sdvel:

Szaporca Kdzsig k0zigazgatdsi terUlet6n a telepllldsi hullad6k begyffjtdsdvel es elhelyezes
cdlj6b6l tortdn6 rendszeres elsz6llltAs6val a szerz6dCsben rogziten id6tartamban, valaminr
kezel6sivel es drtalmatlanltdsdval - a Mecsek-Drdva Hulladckgazddlkod6si program eszkOz-
cs ldtesilmdnydllom6nyanak igdnybevdtelcvel - kdzszolgaltat6si szerz6d6s keretcben:

- vegyes hulladdk gytjtdse, sz4ll{tds,a ds kezeldse hetente I alkalommal
- lomtalanlt6s 6vente I alkalommal

- zdldhulladdk gyfljt6s dvente 2 alkalommal
- elkttldnltett /szelektiv/hulladdkgytjtds kdthetente I alkalonrmal

2-2. A KBzszolg6lt.t6 a 2.1. pontban meghatfuozott feladatok elvdgzlsct 2023. januAr l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzddds alapj6n a K&zszolglltrt6, a Ht.-ben, illewe az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak cs az dnkorm6nyzati rendeletnek megfelelden kizAr6lagosan jogosult
Szaporca Kdzsdg kOzigazgatasi terilletdn a telepillcsi hulladck gytjtdsdre 6s kezel6scre
irAnyul6 kdzszolgriltatdsok ell6tAsdra.
A kdzszolgaltatis megnevezdse: telepillcsi hulladdk gy{tjtdsdre ds kezeli#re ini,nyul6

kdzszolg6ltat6i feladatok ellAtdsa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhasznAl6
a hdztartdsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k rdszdt kdpez6 vegyes hulladdkdra is, a Ht. 39.9 (j)
bekezd6#re tekintettel.

A ktizszolgdltat6s teljesitesCnek terilleti kiterjeddse: Szaporca Kdzsdg kozigazgat6si teriileten.
A kdzszolgaltatas k6r6be tartoz6 hulladck elhelyezEse 6s kezelcse: a Kdk6nyi Regiondlis
Hulladckkezel6 K0zpontban vagy 6trak66llomrison, illewe mris, komyezetvddelrni, mgkdddsi
engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezel6 ldtesltmdnyben.

3. Az Onkormlnyzst kdtelczetts6gvlllallre
3.1. Az Onkormrlnyzat a 2, pontban lrt kdzszolgaltatas ell6t6s6ra a K6zszolg{ltat6nak
kiztrr6lagos jogot biztosit.

3,2. Az Onkorm{nyzat kdtelezettsdget v6llal:

- a kdzszolg6ltatds hu6kony 6s folyamatos elldtdsdhoz a Kdzszolg6ltat6 sz6m{ra
szilksCges inform6ci6k Cs adatok szolgAltardsdra,

- a kOzszolgdltatds kdrdbe nem tartoz6 hulladdksazddlkoddsi tevdkenysdgek
kdzszolgr{LltatAssal tdrtdn6 6sszehangolAsAnak elbsegltCsdre,

- a kdzszolg6ltat6$uk a telep0ldsen vdgzett rruirs kdzszolg6ltatAsokkd val6
0sszehongol6s6nak el6s€gf tCsdre,

- a Kdzszolgdltat6 kiztrr6lagos kdzszolgAltarisi jog6nak biaositAs6ra

- a teleptllds kdzszolgdltatds igdnybevdteldre kdtelezett ingatlanhaszr6l6i
vonatkoz.ds6ban ndv- 6s clmjegyzdk ehddsera, adatcgyezetCsre,
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kedvezrndny, mentessdg esetin annak alapj6ul szolg6l6 adatok 6tadds4ra,
az Onkorminyzat altal rendeletben, vagy egyeb m6don biaositott dijkedvezmdny
Yagy mentessdg miatt felmertllo kdlts6gek megtdritdsdre a KoordinAl6 szerv szAm6ra,
a telep0ldsi igdnyek kielegitdsere alkalmas hulladdk gyrijtdsdre, sz6llit6sAra, kezel6s6re
szolg6l6 helyek es letesitmdnyek meghat6rozls6ra. Ennek keret6ben kijeloli - a
Ktiz*szolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyiijtdpontokal amelyek alkalmasak arra,
hogy a KdzszolgAltat6 dtvegye k6aerUleten a hulladdkot azon ingatlanhasznAl6ktdl,
mely ingatlanokhoz a Krizszolgdltatd Sltal alkalmazott gdpjarmtivel nem tud behajtani,
a hulladekszallit6 j,it nti szAmdra megfeleki ttviszonyok biztosit6sdra, (kiil6n6s
tekintettel a teli h6- ds sikossrig-mentesft6sre, valamint a k6ztt tirszelvdnydbe bel6g6
ladgak lev6grls6ra),
a kdxzolg6ltatasi szerz6d6s kdzzetdteldrdl a helyben szokdsos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elkultinitett hulladdkgyfljtdsi rendszer helyi fblrdteleinek
megszervezd.s616l.

4. A Kiizszolgriltatrf kdtelezetts6gci:
4.1.

a) A ktiiszo196ltat6 gondoskodik:
A haaartAsban keletkezd:
i. Vegyes hulladek heti egyszer
(Udul6 6s idoszakosan haszndlt irrgatlanok esetdben az clldrisi id6szak 6 h6nap - riprilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.1i (4) bekezdese alapjdn az ingatlanhasznil6k rdszdre az. dves
hul ladik gazdd lk odrisi kdzszo I galtatisi d {j 5 |a/a- 6t ke I I m e 96l lapitani. )
ii. Lomtalanitds dvente I alkalommal
iii. Zdldhulladdk gyfijtds dyente 2 alkalommal
iv. Elkulonitett /szelektiv/ hullacl6kgytijtds kdthetente I alkalommal ttirt6n6
6s sze gy iij tds6r6l, clszril li tAsdr6l ds kezelCsCrdl.
A gazdrilkod6 szervezetckndl kcletkezd h6aart6si hulladdkhoz hasonl6 vegyes
hulladek tissze gy [j t€sdr6 l, elszAllitasar6l 6s kezelesdrd l.
Az dltala tizemeltetett hulladdkgyiijt6 ponron, hultaddkgytijt6 udvarban a hulladdk
iitvete ler6l, Osszegytij teser6l, el sz6l lit6s6r6l d s kezel6s6rol,

b) Adnrinisztratlv Ieladatok:
kcinyveles, szArn vitel, bdrszAmfejtds
adminisztrdci6, nyilvdntertds, adatbdzis-kezelds
jogi iigyvitel
adatszolgriltatds

c.) az Onkormrlnyzattul egytittmiikdclve az tigyfelek szAm6ra konnyen hozz6f6rheto
i.igyfdlszolgdlat es t6jdkoztat6si rendszcr mtlkOdtetdse (Kdzpcnti ggyfdlszolg6lat cime: 7632
Pdcs, Siklosi irt 58.), valamint a kOzszolgriltat&ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

"1,2. A K0zszolg{ltst6 k0telezettsdget v6llal tovdbb6:
a) a kdzszolgiiltatris folyamaros 6s teljes k6rfi ell6t6siira,
h) a kdrczolgdltatds meghatrirozott rendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti tcljesit6s6re,

6.^--
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c) a kdrnyezewddelmi hat6sag 6ltal meghatdrozon min6sit6si osztAly szerinti
kdvetelrndnyek biaosirrisrira 6s a min6sitdsi engeddly hulladckgazdriikoddsi
kdzszrlgdltatdsi szerz6dds hatriLlyoss6gdna& ideje alatti folyamatos meglCtdre,
a kiiiszolgdJtatas teljesitcsdhez sziikseges mennyisigu as min6sigri j6rmri, gip, eszk6z.,
berendezls biaos(tds6ra, a sz{iksdges ldtszamri ds k6pzettsegfl szakember alkalmazri,sirao
a kdzszolgdltat6s folyamalos, biatonsagos 6s b6vlthet6 teljesltdsdhez szitksdges
fej lesztdsek Cs karbantart6sok elvdgzesdrc,
a kdzszolgaltaris kdrcbe tartoz6 hullad6k kezelcsdre meghatdrozon helyek es
lCtesiunenyek igCnybevitel6re,
nyilvantartdsi rendszer m{tk0dtetlscre cs a kOzsmlg6ltatris teljesitds6vel tisszeftigg<i
adaszol griltatris rendszeres teljeslt6sCrc,
a nyilvAntart6si, adatkezel6si is adatszolgdltatisi rendszer ldtrchozdsdrtroz ds folyamatos
mfik6dretds6hez szilksCges feltdtelek biaositAs6ra,
az ilgyfelck szamdra kdnnyen hozzdfcrhet6 0gyf6lszolg6lat 6s trijckozatAsi rendszer
m0kddtetdsdre,

a fogyasa6i kifogdsok Cs dszrevCrelek elintCzdsi rendj6nek megAllapltdsdra,
a tevckenysdg elldtisdhoz szitks6ges biztosltdssal rendelkezik, amely megfeleld fedezeter
nyrijt a felel6sscgi kdrben bekdvetkezett Onkorm6nyzatnak okozott esetleges kdrok
enyh{ldsCre,

biaosltja, hogy a vegyes hulladdk gy(ljtcsdhez az ingatlanhasznal6 legaldbb 2 kul6nbdz6
ffrm6rtdktr $ ljt6eddny kdztll vdlaszthasson,
tdbblethulladck elhelyezdsdt szolg6l6, a KdzszolgAltat6 6ltal biaositott zsak
forgalmn"{s6r4

n) a Mecsek-Drava Hulladdkgazd6lkoddsi program eszk6z- 6s ldtesitm6ny dllom{nyanak
hasznAlat{ra

A K0zsmlgdltat6 hulladckgazdalkoddsi engeddly6nek szdma: pE/I(TFot0/ll202-tn022.,
PE/KT['O/0020 2 -t t2021.
A K6zszolg6ltat6 megfelel6#gi vClemdnyCnek s zAma: W 126917 -2nO20.
A Kdzszolgalrat6 min6s{tdsi engedclycnek szdma: pE/KTFo/00ttg-lsno22.,
PE/KTFO/o3704-5n0t2.
Mindslt6si orztdly: Cfl.

5' Mentesiil a Kdzszolgrlltet6 a 4./ pontban meghat&ozott kdt€lezEttsdgdt6l vis maior esetCn,
tovAbb6, ha az onkorm6nyzat nem biaosfr az ingatlanok megkoze litcsdhe z olyan
ritviszrnyokat /h6- es slkossdg mentess6g, illetve egycb okMl jdrhatatlan a klzitt, amely a
Kozszolg{ltrt6 gdpjarm0veinek balesetrnentes k6zleked6s6t biztositja, Ez esetben a
Kdzszolgrlltat6 az akaddly elluirulAs6t k0vet6 legkdzelcbbi szjlllr6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalsnxnal kdteles az el6zb elmamdt szdllitisi napokon felhalmoz6dott
meruryisdgt teleptllCsi hulladdk elszillltdsdra is.

6. A Kdzszolgrlltrt6 jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:
- az dnkormAnyzat rendeletdben el6lrtt6l eltdr6 t6rcl6ed6ny kihelyezdse eset6n,
- ha a tdrol6ed6nyben a teleptlcsi (kommun6lis) hulladck kdrdbe nem rafloz6 anyag

ker t elhclyczdsre (pl. fon6 hamu, k6-, cpltdsi tdrmeldk, 6llati tetem, maro, mdrgez6
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrilCkony vagy

d)

e)

f)

c)

h)

i)

i)
k)

r)

m)
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robban6 myag, nagyobb rerjedelm0, srilyri tergy, am€ly vesz yefteti a
hulladdkszdllltassal fogla.lkozo alkalmazott egdszsdgdt, vagy megrong6lhada a
gyiljt6berendezist, illetve drtalmatlanltdsa sonin vcszdlyeaeti a k0myezetet.)

- a hulladdk nem a szabvdnyos, z6rt tdrol6ed6nyben, illewo nem a K6zezolgltet6t6t
vdsdrolt jelzen zsdkban ker0l kihelyezdsre,

- a hulladdk oly m6don kerill kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsa.kor a
kisz6r6dds vcszdlye fenn6ll (nem lezjrt, illewe s6r0lt edCny)

- ha a uirol6edcny k6ritl szaMlytalanul, annak mozgatrist cs fit6st akadrilyoz6 m6don
tttbblethulladik kerult kihelyezdsre

- amennyiben a tirol6eddnyek jelzdse bevezetdsre kertll - a tdrol6eddnyek matric6jfuiak
hiAnya, illewe sdrtildse esetdn.

7. Az rlvrlllalkoz6 / relrc{lt6li seg6d / ig6nybev6tei6vet v6geher6 tev6kenyr6gek
7.1' K0zszolg6ltot6 jogosulr alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A K0iszolgfltat6 az
alv6llalkoz6 igcnybevdtel6t kdteles az onkorm{nyzat sz6m6ra bejelenteni.

7.2' A Felek rOgzltik, hogy az atvAllalkoz6 tevdkenysdgd6rr a K6zszolgrlltet6 rigy felel,
mintha maga jdrt volna el.

8. A K6zszolgiltat{s teljesitesdvel dsszeftlgg6 adatszolgdltat6s biaosltdsa 6rdek6ben a
Kiizszolgiltst6 az l./ pontban meghatdrozott szolgdltatdsi teratl€tre vonatkoz6an elkuldnltetr
nyilv6ntartrlsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalrnazza a szolgdltatdsi terlllc66l etsz,illlton
es drtalmatlanitotr relep0ldsi hulladdk mennyisdg6t.

9. A kdzszolgdltatds igdnybevCtel6re k0telezettek a kdzszolgdJtat6s teljesitdsdvel kapcsolatos
min6scgi eszrevdteleiker, kifog6saikat irdsban a Ktzszoltflat6 ,ikhrly6r" lzorz recs,
Sikl6si rit 52.) vagy a 76o2 Pccs, pf I 76. postaclmre kell clmeai, 6s a K6zrzolgrlltrt6 k6reles
irfuban I 5 napon belill megv6laszolni. Hataddktalanul intdzkeddsre k6teles a ioo-tgltt"to
kdmyezetszennyezcs esetcben, ha az a k6zszolg6ltat6si tevckenyscgcvel Jkozati
rissz-clllggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrevctel az onkormenyzat helyi
hulladdkkezeldsi kdzszolgAltat6s rendjCr6l sz6l6 rendelerCnek rendelkezdsdt kifog6solja a
KUzszolgrlltat6 30 napon belul kdteles az 0gyiratot - a panaszos egyidejfi 6rres{t6se mellett-
az OnkormAnyze thoz megk0ldeni.

Itl. Koazolg{lratls dija
l0.l A hullad6kgazddlkoddsi kdzszolgdltatdsi dijat a Magyar Energetikai 6s K6zm[-
szabdlyoaisi Hivatal javaslatdnak figyelembev 6tel&el az illetdkes .inira". rendeletben
dllapida meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be,

A Hr. 321A. g (ae) e) ponda alapjdn a Koordinal6 szerv beszedi a kdzszolgAltat6si d{jat cs
kifizeti a kUzszrlgriltat6knak a hulladdkgazd6lkod6si k0zszolg6ltar6si ds szoEdtut6"i aij
megdllapitds6drt felel6s minisaer rendeletdben foglaltaknak megfelcl6en meghat6mzon
szolgdltat6si dljat.
Az rillam e feladatainak ell6t6s6ra koordindl6 szervezetet (a tovdbbiakban: KoordinAl6 szerv)
hoz lCtre.
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A helyi ktizszolg6ltat6, a telepilldsi 0nkorm6nyzat, valamint a hulladCkgazd6lkod6si
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdr6nek gyakorl6sAhoz sz0ks6ges.
A miniszter rendeletben Allapitja meg a beszedeff kozszolgdltat6si dij felosa6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordinal6 szerv javaslaulnak figyelembevdteldvel rendeletben 6lapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a k0zszolg6ltat6nak fizetend6 szolgaltatdsi dijat.

10.2 A kdzszolgdltat6 6ltal alkalmazott ktizszolg6ltatdsi dij meg6llapit6sa a Ht. 46-4g.g es
91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek migfelel6en t0rt6nt.

Ed6nymdret Egyszeri nett6 uritCsi dij (Fg
t6l

Egyszeri nett6 iirit6si dij (F0
nydr

60liter+ 53.- 107,-
S0liter 71,- 143,-
I l0-l20liter 9Er L97,-

'a3t512014. (xll' 3l-) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant eryed0l cs cletvitelszer{len haszn6l6 termcszeres
szemCly ingatlanhxs2lAl6 rCszdre, a tcleplltdsi Onkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

IidenymCret Egyszeri nett6 ilrltdsi dij (Ft)
tcl

Egyszeri nett6 ilrftdsi dij (F0
nydr

I l0 liter 140.- 2El.-
l20liter 153.- 307.-
240 liter 306 6t

EddnymCret Egyszeri nett6 iiritCsi dfj (F0 t6l Egyszeri nett6 0ritdsi dij (l't)
ny6r

I 10 liter 98 197,-
120 liter 107.- 214,-
240liter 214.- 429.-
I100 liter 9E3,- 1966,-

T0bblethulladck gytijtdsdre szolg6l6 zs6k 6ra: 361,- Ft+Afa/db.

Szerzdd6 Felek az {ltal6nos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a hat6lyos Afa
tdrv6ny rendelkezdseinek megfelelben j 6rnak et.

ll. Ailami hullad6kgrzditkodfsl k0zfetadat-ell{t{s
ll.l Az Allami hulladCkgazddlkodd,si kozfeladat ell6tds6ra lCtrehozort s?ervezet
kijel0lds6r6l, feladatk0rdr6l, az adatkezelCs m6dj6r6l, valamint az adatszolg6ltatdsi
kotelezettsdgek r6szletes szabAlyair6l sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rpndelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapjtui a Kormdny a Ht. 32tA. g (l) bekezdCsben
meghat6rozott feladatokra Koordindl6 szervkCnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazddlkod6si
Koordin6l6 Cs Vagyonkezell Zfutk0riien Milkodd RCszv6nytArsasrigot jel6lte ki.





ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolgAltatasi dljalra vonatkozd szfunldkat az Adatkorm.rend.
20.S (l) bekezddse szerinti adatszolg6ltatds alapj6n 6llitja ki. A ktizszolgdlrar6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatsmlgdltatdsa esetdn a Koordin6l6 sz€rv a ncm rnegfelel6 adatszolg6ltatdssal
erintett ingatlanhaszn6l6 tekintetdben a Koordind6 szerv Altal legut6bb kisz6ml6zon
ktizszolgdltatdsi dljr6l 6llit ki szdmhit. Az ezzel d,sszeftlggdsben keletkezd dljkorrekci6 esetdn
minden helytri,lhisi kotelezensdg a Kdzszolgdltat6t terheli. Az igy keletkezb kdzszol86ltatdsi
dijkiildnbdzet pozitlv mCrlegCt a Koordindl6 szerv a k0zszolg6ltat6nak tizetend6 esedCkes
szolgditatAsi dijba beszdmitja. A k0zszolg6ltat6 hidnyos vagy helytelen adarszolgdltatisdb6l
ered6, a KoordinAl6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szi,rnl6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezrnenydrt a Kozszolgaltat6t terheli a felel6ssdg.

ll'3 A Koordin6l6 szev az Adatkorm.rend. 20. g (l) bekezd6s szerinti adatszolgriLltatrisb6l
kiindulva megaltapltja azon ingatlanok k6rct, amelyre nincs kozszolg6ltatdsi dljfizetcs
meghat6rozva az adatszolgAltatdsbarq ugyanakkor vdlelmezhet6, hogy az ingattannat
dsszefflggcsben teljesltds t0rtdnt. A Koordin6l6 szerv e kdrbcn jogosult ingyenesen adator
ktmt az illet6kes hat6s6gr6l a 20. $ (l) bekezdcs szerinti adatszolgdil;tdsb,6l hi6nyz6
ingatlanok ds sz0ksCges adataik megAllapftdsa drdekCben.
A fentiek alapjdn rOgziten ingatlanok adatait a Koordinal6 szerv megk0ldi a
kdzszolg6ltar6nak, ds felhivja a k0zszolg6ltar6r, hogy a megkild0tt ingatlanokon vdgzen
szolgdltatdsdnak megfelel6en korrigdlja a 20. g (l) bekezdds szerinti adatszolgdJratast
legkCs6bb az Cnesltds kCdrezvdteldt k6vet6 8 napon belUl.
A korrekci6t kdvet6en - a kdzszolg6ltat6 cltdro adatszolgdltat{sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a kdzszolg6ltatrisi dijat az ingatlantulajdonosnak sz{ml{,,o ki.

tl'4 A Koordindl6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhasandl6 6Jtal hatdriddn belitl ki nem
fi zeteu kdzszolgalratdsi dij behajtdsa drdekCben intdzkedik.

ll.5 A Kdzszolg6ltat6 reszcre a k0zszolgAltat6si szerzdd6sben rdgzitett feladatok ell6t6s6drt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkoddsi kozszolgdltatdsi dij mcgAllapitris6drt felel6s
minisaer dltal meghat6rozott szolgaltatdsi dijat fizet.

11.6 A kttzszolgdlrat6 az onkormdnyzat, mint ell6t6sdrt felel6s eltal kiadon
telJesitlslgozoldssal igazolja, hogy a k0zszolg6ltat6 teljesltcsdvel kapcsolatban kifogdsa nem
mertllt fel. A reljeslrcsigazoldsnak a k0zszolgaltat6 6ltal a Koordinald szerv idrrcr. .
rendszeres Adatszolgdltat6s keretdben tortdn6 megkuldCse a szolgAltatdsi dlj fizetdsCnek
felt6tele.
Az Onkormdnyzat kOteles a teljesltdsigazol6st a K0zszolg6ltat6 rdszdre a teljeslt6ssel drintett
id<iszakot kdvet6 5 napon bcltll kiadni. Amennyiben az Onkorm hnyzat a ieljeslrCsigazol6s
kiadcs6val alapos indok ndlk{ll..kdsedelembe esik, rigy a kdzszolgittato loglsulr J. ezzel
kapcsolatban keletkez6 kriLrdt az Onkorm6nyzat feld drvdnyesfteni.

ll.7 A szolg6lutAsi dijban a hulladdkgazdAlkoddsi kozszolg6ltat6s teljes k6zvetlen k6ltsdge
megtdritdsre kerill, fgy a haszonanyag 6rtckes{tcs6r6l a Koordinal6 szerv gondoskodik rigJi,
hogy a ktizszolgriltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a Koordindl6 szcrv 6ltal kijeldlt
szervezetnek etadni. A haszonanyag-CrtCkesltdsb6l ered6 bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.
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lr'E Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjirn az Onkormriu:yzar a k6zszolgriltatrisi
szerz6dcst annak megktitds6t vagy m6dosttfu6t kiivet6en haladiktalanul, de legkesribb g
napon beltil elektronikus riton megkUldi a Koordin6l6 szerv r6szire.

12. A ktizszolgrlltatdsi szerzddds hatAlya
Felek jelcn szerzrldisr 2023. januAr 01. napjrival kezd6d6 hat6llyal, hatArozott id6re, 2023.
jtnius 30. napjrilg k6tik.

Felek a szerz6desr kdztis megegyezCssel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. A kdzszolg6ltatfui szerz6d6s megsziindse
A kdzszolgriLltatdsi szerz.odis megszdnik
u) abeonc meghatdrozott idoraflam lejArt6val,
b,/ a Kdzszolg6ltat6 jogur6d ndlk li megsz ndsdvel,
c) ckillairssal, ha a teljesitis mdg nem kezd6d0tt meg,
r! felmondrissal
e) a felek kcizris megegyezdsivel.

l3.I Az onkormdnyzat a kdzszolgiiltatrisi szerzriddsr a polgdri 'lbrvdnykdnyvbcn
rneghaHrozott l'elmonddsi okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a K6zszolg6ltat6

- a hulladikgazdrilkoddsi kdzsz.olg6ltatds ell6t6sa sordn a kdmyezet vcdelmcrc
vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a rri vonatkoz6 hat6s6gi ddntds elcilrdsait srilyosan
megsdrrette, 6s ennek tdnydt a bir6s6g vagy a hatosag jogerdsen megdlapitotta,

- a szcrzbd'sben meg6llapitott kdtelezeltsdg6t neki felr6hat6 m6<Ion srilyosan
megs6rtefie.

- a hulladdkgazddlkoddsi kdzszolg6ltatdsi szerz6dest az onkormiiuryzat felmondja, ha a
Kdzszolgriltat6 nem rendelkezik min6sit6si engeddllyel vagy megfeieltisegi
velemdnnyel.

13.2 A Kdzszolgaltat6 a Polgdri rdrvdnykdnyvben meghatiirozottakon tflmcn6cn a
kiizszolg6ltauisi szerz6ddst akkor mondhatja fel, ha

- az Onkormdnyzat a kdzszolgriltatAsi szerz.ddCsben meghat6rozott kd,telezertsCgdt - a
Ktizszolgdltat6 felszdlitrisa ellendre - srilyosan megsCrti, d,s ezzel a K6zszolgdltattinak
kiiLrt okoz., vagy akad|ly<tzza a hulladdkgazdrilkod6si k0zszolg6ltatds tcljesirdset; vagy

- a kdzszolgiiltatilsi szerzridcs megkdtdsdt kdvet6en haralyba lepert jogszabrily a
kozsarlgaltat6si szerz6dds tartarmi elemeit [gy vdltozratja meg, hogy az a
Kiia;zolg6ltat6nak a hulladdkgaz.drilkoddsi kdzszolgdltards szerzddesszerii ieljesirdse
k6rebe tartozo lenyeges ds jogos irdekeir jelenttis mdrtdkbcn sCrti.

13.3 Ha a hulladikgazdalkoddsi sz-erzddist a kdzszolgriltat6 l'elmondja, a telepiil6si
dnkormiluryzat haladiktalanul gondoskodik az ij kdzszolgriLltat6 kivAlasarisrir6l.
A tbntiek teljesuldse eserin a kdzszolga{tatdsi szerz6dds lblmond6si ideje 6 h6nap.
A felmonddsi id6 alan a Kdzszolg6ltat6 a hulladdkgazdrilkoddsi kdzszrlgelbtiist v6llozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkormdnyzatnak fetr6hat6 okb6l meghiirsul, illetve, ha a szerzridds
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neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormdny zar T/. 6ves k6zszolg6ltat6si dij so%-anak
rn e gfelelo meghifsulAsi kritber fi zetdsdre kdteles.

14. Eljrlris I szelrzfidfis megsztin6se eset6n
A kdz.sztllgriltatrisi szerzodes megsz[indse vagy megsztintet6se eseten a K6zszolg6ltat6 az rij
ktizszolgriltat6 kiv6lasaiisiiig, de legfeljebb 6 h6napig a kozszolgAltat6st v6ltozatlanul elltitja.
A hulladekgazd6lkod6si kdzszolgriltatdsi szerz6dds megszflndse eset€n a k6zszolg6ltat6s
elldtds6val kapcsolatos, folyamatbzrn l6v6 0gyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kitzszolg6ltat6 a
teleptilesi onkormdnyzatnak a kdzszolgdltatdsi szerzridCs megsztin6se napjan 6tadja.

15. Jogvit6k intcz6se
Felek rnegdllapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorbzur az egymas k6z6tti tdrgyaldsok
sonin igyeke2nek rendezni.
Amennyibcn a jogvitrit a Felek tdrgyal6s ftjen 60 napon belul nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
eljarris lefolytattrsiira a P6csi JAr6sbir6s6g, illetve ertdkhatart6l frgg6en a picsi T6rvdnysz6k
illetdkcsscgct kdtik ki.

f 6. trtesitdsek
A jelen szerz6desscl kapcsolatos bd.rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k0vetel6st irAsba kell
tbglalni.
A szerz6dds teljesitdsCvel kapcsolatos i.igyintdzdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az dnkorm{nyzat resz6r6l:
ndv: Pdl Csaba polgrlrmester
tclelbn: 06-73/3 85-084
e-rnail : hivatal.szaporca@gmail.com

a Kdzszolg{ltat6 r6szer6l :

nev: Bir6 Peter tigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom,a,delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevdt, cimit, e-mail clmdt, telelbnszamdt stb.) a l'clek kiz6r6lag a
szerztidds teljesitdsevel dsszefiigg6 kapcsolattart6s c6ljAb6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egydb jog<rs drdekek drvdnyesitcsc erdekdben jogosultak kezelni. Felek .az adatkeznlCs sonln a
kapcsol6d6 jogszabdlyok es adatv6delmi szabllyzataik rendelkezdsei sz,erint jrirnak el.

17, Mecsek-Dr{va Hullad6kgazdrilkodAsi program
A Kcizszolgrlltat6 k0telcs igdnybe venni a Mecsek-DrAva Flulladdkgazd6Llkod6si projekt
kerctdben megval6sul6 letesitrncnyeket ds eszkozdket a k0zszolg6ltat6s teljesitdse kapcs6n.
|clek kdtelezettsdget viillalnak, hogy al6vetik magukat a'l'drsul6si Tanics hatrlrozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyibcn jelen szerzodds b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
en'enytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy vulamelyik szerv, vagy hat6s6g, vagy bir6sdg
annak ervenytclcnsCgdt dllapitja ffieg, fgy a szerz6dds t6bbi r6sze drvdnyes 6s
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kikcnyszerithetd, kivcve, ha anclktl bdrmelyik Fdl a szerz6dcst nem k6t6ne volna meg. Ajelen szerz6dcsben nem szabdlyozon kdrd6sekben ersdsorban a hulladckr6l szbr6 2012. &i
9l)oo(v' r0rviny (Ht.), a k}ztxlsz;;rzrv;kr6r sz6r6 201s. dvi cxL[I. tdrvcny (Kbt.), a

!$larTszag dnkormtuiyzatair6r sz6r6 20r. cvi cLHoflX. tdrvdny (M0tv), ,ai",,inr u
Polg6ri rdrvdnykdnyvr6l sz6l6 2013. dvi v. tdrvdny (ptk.) rendelkezer.i, itt"tu. u vonatkoz6
6gazati jogszab6lyok irAnyad6ak.

Jelen szerz6d€st a ['clek annak elolvasdsa ds drtelmezdse utdn, mint akaratuklal mindenben
megegyezdt, j6vAhagy6lag lrj6k aLi.

.\.
Kelt: Szaporca, .,.!.9.1..5., ;?,t,,.,!,$.....,,.,...,

D6l-Kom NonProfit Kft.
7632 Pecs, Sikl6si Ut 52

02-09-064556
41587-2-02

Ddl-Kom Nonprofit Kfr.
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