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amely ldtrejdtt egyr6szrol: Szilvfs Kiizs6g onkorm inyzata
szdkhely:7811 Szilv6s, Attila u. 35.
PIR sz6m: 334220
ado szirm: I 53 3 4228 - l -02
k6pviseli: H6zsa Csaba polg6rmester
mint 6nkorm6ny zat (atov6bbiakban: Onkorm inyzat)

m6srdszrol: D6l-Kom Ddl-Dunrintrili Kommunflis Szolgiltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tf rsasf g
szekhelye:7632 P6cs, Siklosi it 52.
cegJegy zekszdma: 02 -09-0 645 5 6

adoszitma: I I 541587 -2-02
KUJ szirma: L00279306
KTJ szirma: I 004689 8 9 /P6cs-Kcik6ny Regionrilis
Hull ad6kk ezelo Kdzpontl ;

KSH szirma: I I 5 41 587 -381 I -572-02
kdpviseli: Biro P6ter tigyvezeto
mint Kozszol giitat6, a tov6bbi akban : Kiizszo I giitatl

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdzott az alulfrott helyen 6s napon az alihbi felt6telek
mellett:

Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gytijtds6re, sziilitisdra 6s kezel6s6re vonatkoz6
kdzszolg6ltat6s folyamatoss6giinak biztosft6sa 6rdek6ben a teleptil6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi cinkorm6nyzati rendelet
vdgrehaj tisitra az alibbi szerzod6st kotik meg:

1. A szerzfidils c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi dnkorm6nyzatairol szol6 2011. dvi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (1)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biAosithato kcizfeladatok k6r6ben
ell6tando helyi dnkorm6nyzati feladatok kozd tartozik ktildncisen a kdrnyezet-egdszsdgtigy
(koztisztasdg,telepiildsi kcirnyezettisztas6g6nak bi*ositirsa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hulladekrol sz6lo 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse
szerint a teleptil6si onkorm inyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ellitfsit a
kdzszolg6ltatoval k6t6tt hullad6kgazdiikod6si kozszolg6ltatdsi szerzSd6s ftjan biztositja.

1.2. Jelen szerzodds az Onkorm funyzat Kdpvisel6-testtilete t............] Kt.sz. hatdrozata
alapjitnjott l6tre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Szilv6s Kdzs6g kdzigazgat6si tertilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszniiokn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhaszn6lo) keletkezo teleptil6si szil6rd hulladek kezel6s6re fenn6llo kdzszolg6ltat6ssal



kapcsolatban a hat6lyos jogszabitlyoknak megfeleloen az Onkorm ilnyzat ds a

KiizszolgiitatS kozotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezetts6geit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkorm inyzat megbizza a Kiizszol giitatlt az al6bb meghat6r ozott feladatok
elvdgz6s6vel:

Szilv6s Kozseg kozigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k begytijt6sdvel 6s elhelyezds

c6lj6b61 tcirt6n6 rendszeres elszitllitirs6val a szerzod6sben rdgzitett idStartamban, valamint
kezeldsdvel 6s irtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdiikod6si Program eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel - kdzszolg6ltat6si szerzodds keret6ben:

vegyes hullad6k gytijtdse , sziilitirsa 6s kezel6se hetente I alkalommal
lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
elkiilcini tett I szelektf v/ hullad6kgyrij t6s k6thetente I alkalommal

2,2. A Kiizszolgiitat6 a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elv6gzdset 2023. janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapj6n a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkozo
jogszabitlyoknak 6s az dnkorm6nyzatirendeletnek megfeleloen kizirolagosan jogosult Szilv6s
Kozs6g kozigazgat6si teriilet6n a teleptildsi hullad6k gyujt6s6re ds kezeldsdre ir6nyulo
kozszolg6ltat6s ok ellittdsdr a.

A kozszolgiitatds megnevezdse: telepiil6si hullad6k gytijt6sdre ds kezelds6re ir6nyul6
kdzszolgiitat6i feladatok el16t6sa, amely kiterjed a nem tern:6szetes szemely ingatlanhaszn6lo
ah6ilart6si hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

Akozszolgilltaths teljesitds6nek tertileti kiterjed6se: Szilv6s Kdzsdgkozigazgatisi tertiletdn.

A kozszolgiitatirs kdr6be tartozo hulladdk elhelyez6se es kezel6se: a Kokenyi Region6lis

Hullad6kkezelo Kcizpontban vagy ifirako6llomiison, illetve m6s, kornyezetvddelmi, mukoddsi

enged6lly el rendelkezo hul lad6kk ezelo l6te sitmenyb en.

3. Az Onkorm inyzat kiitelezetts6gvillalfsa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolgfitatds ellittrsfra a Kiizszolgriltatrinak
kizitr 6lago s j o got biaosit.

3.2. Az Onkorm ilnyzat kdtelezetts6get v6llal:
a kozszolgilltaths hat6kony 6s folyamatos ellinisithoz a Kcizszolgilltato szirmira
sziiks6 ge s inform6ci6k 6 s adatok szo I g6ltatdsitr a,

a kozszolgilltatds kdr6be nem tartozo hulladdkgazd6lkoddsi tevdkenysdgek

kozszolg6ltat6ssal tort6no 6sszehangol6s6nak elosegit6s6re,

a kozszolg6ltat6snak a teleptil6sen vegzett m6s kozszolg6ltat6sokkal valo

cisszehangol6s6nak e16se gitds6re,

a Kd zszolgiitat6 kizitr 6lag o s kci z s zol gfitat6s i j o g 6nak b i zt o s itits ir a
a teleptilds kcizszolg6ltat6s igdnybev6telere kotelezett ingatlanhasznilloi
vonatkozfrsitban n6v- 6s cimje gyzek fitadhsfra, adategyezet6sre,

kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok ifiaddsira,



az Onkorm funyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztosftott dijkedve zf,neny
vagy mentess6g miatt felmertilo koltsdgek megt6rft6sdre a Koordin6l6 szerv szitmfura,
a telepiildsi igenyek kieldgitds6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziilitdsdra, kezeldsere
szolg6lo helyek 6s l6tesitmdnyek meghat6rozdsira. Ennek keret6ben kijeloli a
Kozszol giitatoval egyeztetve - azokat a gyijtbpontokat, amelyek alkalmasak arra.,

hogy a Kozszolg6ltato 6tvegye kdzteriileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6lokt6l,
mely ingatlanokhoz aKdzszolg6ltato iltal alkalmazott g6pj6rmtivel nem tud behajtani,
a hullad6kszilllito j6rmu szitmira megfelelo ritviszonyok biztosititsdra, (ktil6n6s
tekintettel a t6li ho- es sikoss6g-mentesftdsre, valamint a kozit tirszelvdny6be bel6go
fadgak lev6g6s6ra),

akozszolg6ltat6si szerzodeskozzetdtel6rol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elki.ilonitett hulladdkgytijtdsi rendszer helyi felt6teleinek
megszervez6serol.

4. A Kiizszol giitatil kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A kdzszolgfitato gondoskodik:
A himart6sban keletkez6 :

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udii16 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellfitasi id6szak 6 honap -
6prilistol szeptemberig - ahol a Ht. 47.5 (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszn6l6k
r5szdre az 6ves hullad6kgazdiikodSsi kdzszolgiitat6si dij 50%-il kell megiilapitani.)
ii. Lomtalanit6s dvente 2 a\-<alommal
iii. Elkiildnitett lszelektivl hulladekgyujt6s k6thetente I alkalommal trirtdno
6 s sze gyuj t6 sero l, elszfilitits6rol 6s kezel6 s dr6 l.
A gazdilkodo szervezetekndl keletkez6 hiutartisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes
hul I addk 6 s sze gytij t6 s 616 l, elsziilitits 6ro I 6 s ke ze I 6 s 616 I .

Az iltala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hulladdkgyrijto udvarban a hullad6k
6tvdtel6r6 l, 6 s sze gytij td s6r6 l, el sz iilitisdr 61 6 s kezeld s6rd l.

b) Adminisztratfv feladatok:
kdnyvelds, sz6mvitel, ber szirmfej tds

adm i n i s z tr 6ci6, ny i I v 6nt art 6s, adatb dzis - ke ze I 6 s

jogi tigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorm ilnyzattal egytittmtikddve az tigyfelek szdmdra kcinnyen hozziferheto
tigyfdlszolg6lat es t6jdkoilatfsi rendszer mtikodtetdse (Kdzponti rigyf6lszolg6lat cfme: 7632
Pdcs, Siklosi tt 58.), valamint akozszolgiltatitssal kapcsolatos lakoss6gitdjekoztat6s.

4.2. A Kiizszolgiitat6 kdtelezettseget v6llal tov6bb6:

a) akozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes k6ni ellifi6s6ra,
b) akozszolgriltat6s meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesft6s6re,



c) a kcirnyezetv6delmi hatos6g iital meghat6rozott minosit6si osiliiy szerinti
kcivetelmdnyek birtositits6ra 6s a min6sitdsi engeddly hulladdkgazd6lkod6si
kcizszolg6ltat6si szerzodes hatrilyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) akozszolg6ltat6s teljesit6sehez sziiksdges mennyis6gti 6s minos6gti jfrmi, gep, eszkoz,
berendez6s biaositdsfra, a sztiksdges l6tsz6mri 6s kepzettsegu szakember alkalmazasdra,

e) a ktizszolgiitatis folyamatos, biztons6gos es bovithet5 teljesitesehez sztiks6ges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

f) a kdzszolg iitatds kor6be tartozo hulladdk kezel6sdre meghat6rozott helyek 6s

letesitmdnyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvdntart6si rendszer mtikodtetdsere 6s a kcizszolg6ltat6s teljesitesdvel dsszeftiggo

adatszol giitatis rendszere s te lj e sitd sdre,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolgirltat6si rendszer l6trehozitsirhoz es folyamatos
mtikd dtet6 s6hez s ztiksd ge s fe ltdtelek biao s ititsitr a,

i) az tigyfelek szimitra kcinnyen hozzfferheto tigyfdlszolg6lat es ti$ekoilat6si rendszer
mtikddtetds6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrevdtelek elintdz6si rendjdnek meg6llapft6s6ra,
k) a tevdkenys6g ell6t6s6hoz sztiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi korben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyujt6sdhez az ingatlanhaszniio legal6bb 2 ktilonbozo
tirmertdkti gy rij t o ed6ny kd ztil v iiaszthas s on,

m) tdbblethulladdk elhelyezds6t szolg6l6 , a K6zsi:cl giitat6 iital biztositott zsitk
forgalmaz6sftra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- ds l6tesitm6ny 6llominyinak
haszniilatira.

A Kozszolgiltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szfrma: PE/KTFO|00202-112022.,
P E/KTF O I 00202 -8 t2021.
A Kozszo I g6ltato me gfele lo s6 gi v6lem6ny6nek szdma: KP I 26937 -2 I 2020 .

A Kozszol giitato min6sitdsi enged6lyenek szhma: PE/KTFO/00889 -1512022.,

P E/KTF O I 037 0 4-5 I 2022.
Min6sit6si osztfly: C/I.

5. Mentestil a Kiizszolgiitatil a 4.1 pontban meghat6rozott kotelezetts6g6tol vis maior eset6n,

tov6bb6, ha az Onkorm inyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelitdsdhez olyan
ritviszonyokat /ho- 6s sikoss6g mentesseg, illetve egyeb okbol j6rhatatlan a koz:iutl, amely a

Kiizszolgiitatil gdpj6rmriveinek balesetmentes kozlekedds6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgflltatil az akad6ly e1h6ru16s6t kor,'eto legkozelebbi sziilitfl"si napon koteles

szolgiitatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sziilitasi napokon felhalmoz6dott
menny i s 6 gti telepiil 6 s i hul I ad6k elsziilitits 6ra i s.

6. A Kiizszolgiitat6jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
az onkormfrnyzat rendelet6ben eloirtt6l eltdro t6rol6edeny kihelyezdse esetdn,

ha a t6rol6eddnyben a teleptildsi (kommun6lis) hulladek kdrebe nem tartozo anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. forro hamu, k6-, 6pitdsi tdrmelek, 6llati tetem, mar6, mdrgezo

atyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsiradek, gyrildkony vagy



robbano anyag, nagyobb terjedelmti, srilyir tirgy, amely vesz6lye ileti a
hulladdksz6llft6ssal foglalkozo alkalmazott egdszs6gdt, vagy megrong illhatja a
gyujtoberendez6st, illetve itrtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a kcirnyezetet.)
a hullad6k nem a szabvinyos, zart t6rol6eddnyben, illetve nem a Kdzszolgriltat6t6l
v6s6ro lt j elzett zs iikban kertil kihelyezd sre,

a hulladek oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a trlrol6ed6ny mozgatdsakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lezdrt, illetve s6riilt ed6ny)
ha a t6roloed6ny ktiriil szabiiytalanul, annak mozgatitst 6s tirit6st akad6lyoz6 m6don
tcibblethulladdk kertilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezetdsre kertil - a t6roloed6nyek matric6j6nak
hrinya, illetve s6rtil6se eset6n.

7 . Az alvrlllalk oz6 I telj esit6si seg6d / ig6nybev6tel6v el v6gezhet6 tevdkenys6gek
7 .1. Kiizszolgiitatf jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszol g6ltat6 az
alv6l lalk ozo igenybev6te l6t kdtele s az O n ko rm 6ny zat szitm6ra bej elenteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alvdllalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kdzszolgiltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgrlltatrls teljesit6s6vel 6sszeftigg6 adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgiitatil az l.l pontban meghat6rozott szolgiitat6si tertiletre vonatkozoan elkiilonitett
nyilv6ntart6si rendszert kriteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si tertiletr6l elsz6llitott
6 s 6rtalmatl anitott teleptil6 s i hull a,Jdk mennyi se g6t.

9. A kozszolg6ltatas ig6nybev6tel6re ktitelezettek a kdzszolgiitatds teljesft6s6vel kapcsolatos
minos6gi 6szrevdteleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiitat| sz6khelyere (7632 Pdcs,
Siklosi fi 52.) Yagy a7602 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgfltat6 koteles
ir6sban 15 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre kdteles a Kiizszol g6ltat6
kornyezetszennyezds eset6ben, ha az a kcizszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel okozati
dsszefliggdsben van. Amennyiben a panas4 6szrev6tel az Onkorm inyzat helyi
hulladdkkezeldsi kdzszolgfitati.s rendj6rdl szol6 rendelet6nek rendelkezeset kifog6solja, a
Kiizszolgfiltatil 30 napon beltil kdteles az igyiratot - a panaszos egyideju 6rtesft6se mellett-
az Onko rminyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolgrlltatrls dija
10.1 A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgiitatdsi drjat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-
szabiiyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
iilapitja meg 6s a KoordinSlo szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapjin a Koordindlo szerv beszedi akozszolgiitatisi dijat ds
kifizeti a kozszolgriltat6knak a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si 6s szolg6ltat6si dij
meg6llapitfsircrt felel6s miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelelSen meghat6r ozott
szolgiitat6si dijat.
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szeryezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz ldtre.



A helyi kdzszolgiitato, a telepiil6si cinkorminyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6lo szerv
feladatkor6nek gy akorl6 sithoz sztiks6ge s.

A miniszter rendeletben iilapitja meg a beszedett kozszolgiitatitsi dij felosztdsdnak elvdt. A
miniszter a Koordin6lo szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Ko ordin iio szerv 6ltal a kozszol g 6ltaton ak fizetendo s zo I g 6ltat6s i drj at.

10.2 A kozszolg6ltato iital alkalmazott kdzszolgiitat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ ds

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tdrtdnt.

A term6szetes szemdlv ingatlanhaszn6l6k 6ltal fizetendo tiritdsi diiak:
Ed6nymeret Egyszeri nett6 iirit6si dii G0

60 liter* 60,-
80 liter 80,-
I l0- 120 liter 110,-

*a38512014. (KI.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s eletvitelszenien hasznill6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszniio rdszdre, a telepiil6si rinkorminyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

kodo szerYezetek) dii ak:

Ed6nymdret Egys:-zeri netto iiritesi dij (Ft)

I 10 liter 128,-

120 liter 140,-

240 hter 279.-

t. 1. 6) bekezdds szerinti kdltsdevetds szervek 6s szoci6lis intdzmenvek diiai
Eddnymdret Esyszeri nett6 tiritesi dii Gt)

1 10 liter 110,-

120 liter 120,-

240liter 240r-
1 100 liter 1 100,-

Tdbblethull adek gyrij t6 s6re szo I 96 lo zsirk ir a: 3 61, - Ft+A fal db .

Szerzodo Felek az illtalitnos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatdlyos AFA
t6rvdny rendelkezdseinek megfeleloen j6rnak el.

11. Attami hullad6kgazdilkodrisi kiizfeladat-ellfitds
1 1.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si krizfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijelol6serol, feladatkor6rol, az adatkezelds modj6rol, valamint az adatszolg6ltat6si

kdtelezetts6gek r6szletes szabilyairol szolo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapjitn a Korm6ny a Ht. 321A. $ (l) bekezddsben
meghat6rozott feladatokra Koordinilo szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladekgazddlkod6si
Koordin6lo es Vagyonkezelo Zfurtkdrten Mtikodo R6szvdnyt6rsasdgot jelolte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolgiitatdsi dijakra vonatkoz6 szitml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgdltat6s alapjin allitja ki. A kdzszolg6,ltat6 hi6nyos vagy



kdsedelmes adatszolgaltat6sa eset6n a Koordinii6 szerv a nem megfeleli| adatszolg6ltatSssal
drintett ingatlanhasznillo tekintet6ben a Koordiniil6 szerv iital legutobb kiszdmli,z;ott
kozszolg6ltat6si dijrol 6llit ki szirmlirt. Az ezzel osszefligg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kdtelezettseg a Kdzszolg6ltat6t terheli. Az fgy keletkezo kozszolgitltatlsi
dfjktildnbdzet pozitiv mdrlegdt a Koordin6lo szerv a kozszolg6ltatonak ftzetend6 esed6kes
szolg6ltat6si dijba besz6mitja. A kdzszolgiitat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgiitatits6bol
eredo, a Koordin6lo szerv iital nem megfelelo adattartalommal kidllitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezmeny6rt aKozszolg6ltatot terheli a felel6ssdg.

11.3 A Koordin6lo szerv az Adatkorm.rend.20. $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azot ingatlanok kor6t, amelyre nincs kdzszolgiitatfusi dfjfizet6s
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszeftiggesben teljesites tdrt6nt. A Koordin6lo szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kdrni az illet6kes hatos6gt6l a 20. $ ( 1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyzS
ingatlanok 6s sziiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6lo szerv megktildi a
ktizszolg6ltatonak, ds felhivja a kozszolg6ltat6t, hogy a megktildOtt ingatlanokon vegzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkesobb az 6rtesit6s kezhezveteldt koveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kcivet6en - a kozszolgfitato elt6ro adatszolgiitatdsa hi6ny6ban - a Koordin6lo
szerv a kozszol g6ltat6si dij at az ingatlantulaj dono snak szirmlinza ki.

ll.4 A Koordin6lo szerv a kisz6"ml6zott 6s az ingatlanhasznii6 Sltal hat6rid6n beli.il ki nem
frzetett kozszo I g 6ltat6s i dij b ehaj t6sa 6rdek6ben intdzkedik.

11.5 A K6zszolg6ltat6 rlszdre akozszolg6ltat6si szerzod6sben rcgzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6lo szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatrisi dij meg6llapititsdert felelos
m ini s zte r fital me ghat6r ozolt s zo I g 6ltat6s i dij at frzet.

11.6 A kdzszolg iitat6 az Onkorm 6nyzat, mint ell6t6sert felelSs 6ltal kiadott
teliesftdsigazoltissal igazolja, hogy a kozszolgiitato teljesit6s6vel kapcsolatban kifo ghsa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolgilltatl iital a Koordin6l6 szerv rdszdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tortdno megktild6se a szolgdltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.

Az Onkormtnyzat koteles a teljesft6sigazoliist a Kdzszol giitato rdszdre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kcivet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorminyzat a teljesit6sigazol6s
kiad6s6val alapos indok n6lki.il k6sedelembe esik, rigy a kozszolg6ltato jogosult az ezzel
kap c s o I atban ke I e tkezo kir irt az Onko rmfny zat fe I 6 drveny e s iteni .

ll.7 A szolg6ltat6si dfjban a hulladekgazdfrlkod6si kozszolg6ltatils teljes krizvetlen kciltsdge
megt6rftdsre keriil, igy a haszonarryag 6rt6kesit6sdrol a Koordin6lo szerv gondoskodik igy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv iital kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-ert6kesit6sb6l ered6 bevdtel a Koordin6lo szervet illeti
meg.
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11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjrin az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si
szerzodest annak megkot6s6t vagy m6dosit6s6t k6vet6en haladektalanul, de legkdsobb 8

napon beltil elektronikus riton megkiildi a Koordin6lo szerv rdszere.

12. A kiizszolgfltatfsi szerz6d6s hatrllya
Felek jelen szerzodl,st 2023, januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hat6rozott idore,2023.
jrinius 30. napj6ig kritik.

Felek aszerzod6st kozos megegyezdssel, csak ir6sban m6dosfthatj6k.

13. A kiizszolgi,Itatisi szerz6d6s megsziin6se
A kozszolgilltatits i szerzb d6 s me g szunik
a) a b enrte m e ghat ir o zott i dot art am lej irtil al,
b ) a Ko zszolgilltato j o gut6 d n6 lktil i me g s zun6 s 6ve l,
c) eliilissal, ha a teljesit6s mdg nem kezdodcitt meg,
d) felmond6ssal

e) afelek kozds megegyez6s6vel.

13.1 Az Onkorm inyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddst a Polg6ri Torv6nykonyvben
meghatiirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kozszolg6ltato

a hulladdkgazdillkod6si kcizszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kornyezet v6delmdre
vonatkozo jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hatos6gi dontds eloir6sait sirlyosan
megsdrtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6srig jogerosen megSllapitotta,
a szerzod5,sben meg6llapitott kcitelezettsdget neki felrohato m6don srilyosan
megs6rtette.

a hullad ekgazditlkod6si kdzszolg6ltat6si szerzoddst az 0nkorm inyzat felmondj a, ha a
Kozszol giitat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelosdgi
vdlemdnnyel.

13.2 A Kozszol giiltato a Polg6ri Tdrvdnykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kdzszol,giitatdsi szerzodest akkor mondhatja fel, ha
az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szeruoddsben meghat6rozott kotelezetts6gdt - a

Kcizszolgtitato felszolft6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolgiltatonak
k6rt okoz, vagy akad6lyozza ahulladdkgazdiikod6si kcizszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy
a kozszolg6ltat6si szerzodds megkot6sdt kcivetoen hat6lyba ldpett jogszab6ly a
kcizszolg6ltat6si szerzodes tartalmi elemeit ,igy vfitoztatja ffieg, hogy az a

Kozszolg6ltatonak a hulladdkgazdiikod6si kdzszolg6ltatis szerzoddsszeru teljesitese
ktir6be hrtoz6l6nyeges 6s jogos drdekeitjelentos mertdkben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerz6d6st a kozszolgaltat6 felmondja, a telepiildsi
dnkorm6nyzathalad6ktalanul gondoskodik az ij kdzszolg iitat6 kiv6laszt6s6r6l.
A fentiek teljesiil6se esetdn a k6zszolg6ltat6si szerzodl,s felmondSsi ideje 6 honap.

A felmond6si ido alatt aKozszolg6ltato a hulladdkgazdiikod6si kozszolg6ltat6st villtozatlanul
ellittja.



13.4 Ha a teljesft6s az Onkormdnyzatnak felr6hat6 okb6l meghiirsul, illetve, ha aszerzodds
neki felr6hatoan sztinik ffieg, az Onkorm inyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dij SOYo-inak
me gfel el6 me ghirisul6si kdtber frzetesere kotele s.

14. Etjfris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgiitatitsi szerzodes megszun6se vagy megszrintet6se eset6n a Kozszolg6ltat6 az ij
kdzszolgiitat6 kiv6lasztitsirig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgdltatdstviitozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg iitatdsi szerzodds megsztindse eset6n a krizszolg iitatis
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban 16vo iigyek iratait 6s nyilvintartdsait aKozszolgiitato a
teleptildsi dnkormdnyzatnak a kdzszolgiitatisi szerzodds megsztin6se napj6n 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitikat els6sorban az egym6s kdzdtti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tirgyalirs ritj6n 60 napon beltil nem tudjak rendezni, a bfr6s6gi
elj6r6s.lefolytatdsira a P6csi J6rrisbir6s6g, illetve 6rt6khatirt6l ftigg6en a.P6csi Tdrv6nysz6k
illetdkessdgdt kotik ki.

16. Brtesit6sek
A jelen szerzodessel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kcivetelest fr6sba kell
foglalni.
A szerzodds teljesit6sevel kapcsolatos tigyintdzdsre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onko rminyzat reszercl:
nev: H6zsa Csaba polg6rmester
telefon: 06-721 424-8 8 I
e -mai I : szilvas. onkorman y zat@nicom. hu

a Kozszo I grlltat 6 r eszer ol:
n6v: Biro P6ter i.igyvezeto

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

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cfm6t, telefonszimifi stb.) a Felek kizirolag a
szerzodl,s teljesft6sdvel osszefligg6 kapcsolattart6s c6lj5b6l, illetve az ahhoz kapcsol6do
egyeb jogos 6rdekek drvdnyesitese drdekeben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s soriin a
kapcsol6d6 jogszab6lyok ds adatv6delmi szabiiyzataik rendelke zesei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-DrfvaHullad6kgazdrilkodrisiProgram
A Kdzszolg6ltato kdteles igenybe venni a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitmdnyeket 6s eszkcizoket a kdzszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.
Felek kotelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsul6si Tan6cs hatiiro zatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodes bilrmelyik rendelkezlse, vagy annak valamelyik r6,sze
drvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6s6g, vagy biros6g



annak 6rvdnytelens6g6t iilapitja ffieg, rigy a szeruodes tdbbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kivdve, ha an6lktl bdrmelyik F6l a szerzodest nem kototte volna meg.A
jelen szerzoddsben nem szabiiyozott kerd6sekben elsosorban a hullad6krol sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLil. torvdny (Kbt.), a
Magyarorszitg dnkorm6nyzatairol sz6l6 20lL 6vi CLXXXIX. tcirv6ny (Motv), valamint a
Polg6ri Torv6nykcinyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelke zdsei, illetve a vonatkoz6
iryazati j o gszabdly ok ir6nyado ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa ds drtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
me ge gye zot, j ov ithagy olag irj ik al6.

D6l-Kom lo'cnprofit Kft.
7632 P6cs, Sikt6si ut52.

Cegjegyz6ksz6m: 02-09-064556
Ad6sz6m: 11 541 SB7 -2-02
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