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amely l6trejott egyr6szrol :

m6sr6szrol:

- tovfbbiakban egyiittesen:
mellett:

Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, sziilititsira 6s kezel6sdre vonatkoz6
kozszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak bidosit6sa drdekdben a teleptildsi hulladdkhoz kapcsolodo
jogok ds kotelezettsdgek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet
vdgrehaj tisdra az alihbi szerzod6st kdtik meg:

1. A szerzfidfis c6lja
1.1. Magyarorszitg helyi cinkorm6nyzatairol sz6l6 20lL 6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (1)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosith ato kozfeladatok kor6ben
ell6tando helyi dnkorm6nyzati feladatok kozd tartozik kiiloncisen a kornyez et-egdszsdgtigy
(kdztisztasdg,teleptildsi kornyezettisztasiryinak biztosft6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hulladdk6l s2616 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezdese
szerint a telepiil6si dnkorm inyzat a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg irltatis ell6t6s6t a
kdzszolgdltatoval kdtdtt hulladdkgazdilkoddsi kdzszolg6ltatdsi szeru6d6s ritj6n bi1ositja.

alapjfinjott letre.

1.3. A jelen szerzodl,s c6lja, hogy Szoke Kdzseg kozigazgat6si teriiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov5bbiakban egytitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal
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kapcsolatban a hat6lyos jogszabitlyoknak megfelel6en az Onkorm funyzat ds a

Kiizszolgfiltatil kcizcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezetts6geit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkorm funyzat megbizza a Kiizszol giitatlt az al6bb meghat6r ozott feladatok
elvdgzds6vel:

Sz6ke Kcizsdg kozigazgat6si teriiletdn a telepiil6si hulladek begyujtdsevel es elhelyezds
c61j6b61 tortdn6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerzoddsben rdgzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s furtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Drila Hulladekgazdiikod6si Program eszkdz-
6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel -kozszolg6ltat6si szerz6d6s keretdben:

vegyes hulladdk gyrijt6se , sziilitirsa 6s kezel6se hetente 1 alkalommal
lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
elkiildnf tett I szelektiv/ hulladdkgytij t6s k6thetente 1 alkalommal

2.2. A Kiizszolg6ltat6 a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elvegzesdt 2023. janu6r 1-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabillyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kizfrolagosan jogosult Sz6ke
Kcizs6g kozigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hulladdk gytijtes6re ds kezeldsere ir6nyulo
kozszolg6ltat6sok ell6t6sara.

A kdzszolgiitatds megnevezdse: telepiildsi hulladdk gytijt6sdre 6s kezel6sdre ir6nyulo
kozszolgiltatoi feladatok e116t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemely ingatlanhaszn6l6
ahirnart6si hulladdkhoz hasonl6 hulladdk reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezddsdre tekintettel.

Akdzszolgiitatits teljesitds6nek teriileti kiterjed6se: Szoke Kozsdg kdzigazgat6si teriiletdn.
A kozszolgilltatds k6r6be tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a Kdkenyi Region6lis
Hullad6kkezelo Krizpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kornyezetvddelmi, mrikodesi
eng e dd I ly e I rend elkezl hul lad6kk ezelo I 6te s itmdnyb en.

3. Az Onkorm ilnyzat kiitelezetts6gvrlllaklsa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltat6s ellSt6s6ra a Kiizszolg6ltattinak
kizir olago s j ogot bizto sft.

3.2. AzOnkorm funyzat kdtelezettsdget v6llal:
a kcizszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ellititsithoz a Kozszol gitltato szdmitra

s ziiks 6 g e s inform 6c i o k 6 s adatok szo I g 6ltatdsir a,

a kozszolg6ltat6s kor6be nem tartozo hulladdkgazd6lkod6si tev6kenys6gek

kdzszo I g6ltat6s sal tort6no 6 s szehango 16s 6nak e lo s e gitd s6re,

a krizszolg6ltat6snak a teleptldsen vegzett m6s kozszolg6ltatdsokkal valo
6 sszehangol6s6nak elosegit6s6re,

a Ko zszolgiitato kizdr olag o s ko z s zol giitat6s i j o g 6n ak b i a o s itirs itr a

a telepi.il6s kozszolgdltatds igdnybevdteldre kotelezett ingatlanhasznilloi
vo natko zitsirb an ndv- 6 s c imj e gy zek ifiadirsitra, adate gy e zet 6 sre,

kedvezmlry, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6lo adatok fitaddsitra,



az Onkorm inyzat altal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedve zmeny
vagy mentesseg miatt felmeri.ilo kolts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szery szdmdra,
a telepiilesi igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gytijt6s6re, sziilitdsdra, kezel6sdre
szolg6l6 helyek 6s ldtesftm6nyek meghatarozdsdra. Ennek keret6ben kijeloli a
Kozszolg6ltatoval egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolg6ltato 6tvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKozszolg6ltato 6ltal alkalmazott g6pj6rmtivel nem tud behajtani,
a hulladdksziilito jarmi szdmdra megfelelo ritviszonyok binositds6ra, (kiildnds
tekintettel a tdli ho- 6s sikoss6g-mentesft6sre, valamint a kozit rirszelv6ny6be bel6g6
failgak levdgisttra),
a kozszol g 6ltat6s i szer zo des kozzet6teldro I a helyben szokiiso s m6 don gondo sko dik,
gondoskodik az elktildnitett hullad6kgyrijtdsi rendszer helyi felt6teleinek
megszervezes6rol.

4. A Kiizszol giitatil kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A kcizszolgiitat6 gondoskodik:
A himart6sban keletkezo :

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udtil6 ds idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellitirsi idoszak 6 honap -
6prilistol szeptemberig - ahol a Ht. 47.5 (4) bekezd6se alapjdn az ingatlanhaszn6l6k
reszdre az 6ves hulladdkgazdiikodrisi kcizszolg6ltat6si dij 50%-il kell meg6llapftani.)
ii. Lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
iii. Elktilonitett lszelektivl hulladdkgytijtds kdthetente 1 alkalommal tort6n6
o s sze gyrij t6 sdrS l, elszillitits iirol d s kezel6 s6ro l.
A gazd6lkodo szervezetekndl keletkezo hilnartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hul laddk o s s ze gytij t6 s6ro 1, elszfilitits6r6 I 6 s kezeld sdro 1.

Az iitala iizemeltetett hulladekgytijto ponton, hulladdkgytijt6 udvarban a hullad6k
6tvetel dro l, ci s sze gyuj t6 s6 r ol, elszitllf tris6r6 I 6 s kezel6 s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
konyvelds, sz6mvitel, b6rszrimfej tds

admini s zt r 6ci6, ny i I v6ntart 6s, adatb 6zis -ke ze I 6 s

jogi iigyvitel
adatszol gfitatis

c.) az Onkorm funyzattal egyrittmtikddve az tigyfelek szdmira kcinnyen hozziferheto
iigyfelszolg6lat 6s t6j6kozltatdsi rendszer mrikcidtet6se (Kozponti tigyfelszolgiilat cime: 7632
Pdcs, Siklosi rit 58.), valamint akdzszolgiitatirssal kapcsolatos lakoss6gitdjeko*atiis.

4.2. A Ktizszolgiltat| kdtelezettseget v6llal tov6bb6:

a) akozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes koni ell6t6s6ra,
b) akozszolg6ltat6s meghat6rozott rendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti teljesft6sdre,



c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g iital meghat6r ozott minositesi osztiiy szerinti
kcivetelmenyek biztosit6s6ra 6s a min6sitesi engeddly hullad6kgazd6lkod6si
kcizszolg6ltat6si szerzodes hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kozszolg6ltat6s teljesit6sehez sztiksdges mennyisdgti 6s minos6gri j6rmri, Eep, eszkoz,
berendez6s biztositdsdra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsira,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bSvitheto teljesit6sehez sziiks6ges
fej lesztdsek 6s karbantart6sok elv6gzds6re,

0 a kozszolg6ltat6s kor6be tartozo hullad6k kezeldsdre meghat6rozott helyek ds

l6tesftm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikodtet6s6re es a kozszolgiitatis teljesit6sdvel osszeftiggo

adatszo 1 giitatis rendszeres telj e sit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehozitsfthoz es folyamatos

mukd dtet6s6hez sztiks6g e s feltetelek b izto s itirsir a,

i) az iigyfelek szfumdra kcinnyen hozziferheto iigyfdlszolg6lat 6s tijekoztat6si rendszer
mtikodtetdsdre,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendjenek meg6llapit6s6ra,
k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sztiksdges biztosft6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a feleloss6gi kcirben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhft6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtds6hez az ingatlanhaszniio legal6bb 2 ktildnbozo
tirmdrtdkti gy tij to e ddny kd ztil v iiasilhas s o n,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltato iital biztositott zsdk
forgalmazisdra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdiikod6si Program eszkoz- 6s l6tesftmdny 6llom6nyinak
haszndlatdra.

A Kozszolgilltato hulladdkgazd6lkod6si enged6ly6nek szima: PE/KTFO|00202-112022.,
P E/KTF O I 00202-8 t2021.
A Ko zszo I g6ltato me g fel e16 sd gi v6 lemdnydnek szirma; KP I 26937 -2 I 2020 .

A Kcizszol giitato min6sit6si engedely6nek szama: PE/KTFO/00889 -1512022.,

PE/I(TF O I 037 0 4 -5 I 2022.
Min6sit6si osztrlly: Cfl .

5. Mentesiil a Kiizszolgiitat6 a 4.1 pontban meghat6rozoff. kotelezettsegetol vis maior esetdn,

tov6bb6, ha az Onkorm inyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6sdhez olyan
ritviszonyokat /ho- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egyeb okbol j6rhatatlan a kdzutl, amely a

Kiizszolgiitatil gdpj6rmriveinek balesetmentes kcizlekeddsdt biaositja. Ez esetben a

Kiizszolgiitatfi az akad6ly elh6ru16s6t kovet6 legkozelebbi sziilitirsi napon koteles

szolgiitatni, mely alkalommal koteles az elilzo elmaradt sz6llftSsi napokon felhalmoz6dott
menny i s 6 gri te I epi.il 6 s i hull ad6k elszilllitas 6ra i s.

6. A Kiizsz o I giitatil j o g o sult me gtag adni a hul I ad6k elsziilititsitt:
az tinkormirnyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6roloedeny kihelyez6se eset6n,

ha a t6rol6ed6nyben a teleptildsi (kommun6lis) hulladdk kdr6be nem tartozo anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pftdsi tdrmelek, iilati tetem, mar6, mergezo

anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy



robbano anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely vesz6lyezteti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6get, vagy megrong6lhatja a
gyujtoberendez6st, illetve irtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyertei a kornyezetet.)
a hullad6k nem a szabvitnyos, zirt t6roloed6nyben, illetve nem a Kdzszolgrlltat6t6l
v6s6ro lt j elzett zs 6kb an keriil kihelyez6 sre,

a hullad6k oly m6don kenil kihelyez6sre, hogy a t6roloed6ny mozgatfusakor a
kisz6rod6s veszdlye fenn6ll (nem lezirt, illetve sdrtilt ed6ny)
ha a t6roloed6ny kdrtil szabiiytalanul, annak mozgatftst 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyezdsre
amennyiben a t6roloed6nyek jelzese bevezet€,sre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6rtilese eset6n.

7. Az alvilllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6velvfigezhetd tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiitat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgiitatl az
al v6l I alk ozo igenybev6te I dt kcitel e s az O nko rm fny zat szdm6ra b ej elenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g6ert a Kdzszolgriltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgriltatfs teljesft6s6vel 6sszefiigg6 adatszolgiitatis biaosft6sa 6rdekdben a
Kiizszolgfiltat6 az l.l pontban meghat6rozott szolgfitat6si tertiletre vonatkozoan elkril6nftett
nyilv6ntart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiiltat6si tertiletr6l elsz6llitott
ds 6rtalmatlanftott teleptil6si hulladdk mennyis6gdt.

9. A kozszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re kdtelezettek a kdzszolgiitatis teljesit6s6vel kapcsolatos
minosdgi dszrev6teleiket, kifog6saikat fr6sban a Kiizszolgilltatf sz6khelydre (7632 Pdcs,
Siklosi fi 52.) vagy a7602 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, ds a Kiizszolgriltat6 kdteles
ir6sban 15 napon beliil megv6laszolni. Haladdktalanul intdzked6sre kdteles a Kiizszolgiltatit
kornyezetszennyez6s esetdben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenys6gevel okozati
osszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm fnyzat helyi
hulladdkkezel6si kozszolg6ltat6s rendj6rol sz6lo rendeletdnek rendelkezeset kifog6solja, a
Kiizszolgiitatil 30 napon beliil koteles az igyiratot - a partaszos egyideju 6rtesit6se mellett-
az Onko rminyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolgfltatrls dija
10.1 A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmri-
szabfiyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel az illetdkes miniszter rendeletben
allapitja meg ds a Koordin6lo szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (ae) e) pontja alapjin a Koordin6lo szerv beszedi akozszolg6ltat6si dijat es
kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg iitatdsi 6s szolg6ltat6si dij
meg6llapitisdert felelos miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelelSen meghat6rozott
szolgdltat6si dijat.
Az allam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szeryezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz ldtre.



A helyi kdzszolgiltat6, a teleptildsi dnkormfnyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ciot, ami a Koordin6lo szerv
feladatkordnek gy akorl6 sfiltoz sziiks6 ges.

A miniszter rendeletben iilapitja meg a beszedettkozszolgiitatirsi dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Ko ordin 616 szerv iltal a kdzszol g 6ltato n ak frzetendo szo I g 6ltat6s i dij at.

10.2 A kdzszolg6ltato iital alkalmazott kozszolgiltat6si dij meg6llapitisa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valamint a6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tortdnt.

*a38512014. (X[.31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszerfen haszn6l6 term6szetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telepiildsi dnkorminyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

azdalkod6 szervezetek) dii ak:

Ed6nymdret Esyszeri nett6 tiritdsi dfi G0
1 10 liter 245,-
120 liter 267,-
240liter 535,-

A Ht. 91.8 (6) bekezdes szerinti kolts6svetdsr szervek 6s szoci6lis intezmdnyek d

Edenym6ret Egyszeri netto iiritesi dii Gt)
I 10 liter 204,-
120 liter 222,-
240liter 444,-

I 100 liter 2 037,-

Tcibblethullad6k gytij tds6 re szolgitlo zsirk tua: 361 , - Ft+A ta/ db .

Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ado megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
tcirv6ny rendelkezdseinek megfeleloen j 6rnak el.

1 1. Attami hullad6k gazdillkodisi kiizfeladat-etlftfs
11.1 Az rillami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ellSt6s6ra l6trehozott szervezet
kijelolds 6rol, feladatkor6r6l, az adatkezelds m6dj6rol, valamint az adatszolgdltatdsi
kotelezetts6gek r6szletes szabillyarol sz6lo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. S (1) bekezddse alapjin a Korm6ny a Ht. 321A. $ (l) bekezdesben
meghat6rozott feladatokra Koordin6lo szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkoddsi
Koordin6lo 6s Vagyonkezelo Zdrtkorien Mtikdd6 R6szvenyt6rsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6lo szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkozl szitml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolg6ltat6s alapjin illitja ki. A k6zszolg6ltat6 hi6nyos vagy

A term6szetes szem6l 6l6k iital fizetendo iirit6si diiak:
szeri nett6 i.iritdsi dii Gt

60 liter*

110-120 liter

Eddnymdret

111.-

80 liter 148,-

204,-



kdsedelmes adatszolgilltat6sa esetdn a Koordinii6 szerv a nem megfelelo adatszolgiitat6ssal
drintett ingatlanhasznillo tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iital legutobb kiszdmlilzott
kdzszolg6ltat6si dijrol 6llit ki szitmlilt. Az ezzel dsszeftigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kotelezettseg a Kdzszolg6ltatot terheli. Az fgy keletkezo kdzszolgiitatisi
dijktildnbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6lo szerv a kozszolg6ltatonak frzetend6 eseddkes
szolg6ltat6si dijba besz6mftja. A kdzszolgiitat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgiitatdsib6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltaL nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezm6ny6rt aKozszolg6ltatot terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6lo szerv az Adatkorm.rend.20. $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapftja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kijzszolgSltatdsi dijfizetds
meghatdrozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszeftiggesben teljesftds tdrt6nt. A Koordin6lo szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
k6rni az illetekes hatos6gtol a 20. $ ( 1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyzo
ingatlanok es sztikseges adataik meg6llapit6sa 6rdekdben.
A fentiek alapjdn rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6lo szerv megkiildi a

kdzszolg6ltatonak, 6s felhivja a kozszolg6ltat6t, hogy a megkrilddtt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiltatist
legkdsobb az 6rtesit6s kezhezv6teldt kcivet6 8 napon beliil.
A korrekci6t kovetoen - a kozszolgiitat6 elt6ro adatszolgiitatdsa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a ko zszol g6ltat6si dij at az ingatlantul aj dono snak szitmlinza k|

ll.4 A Koordindlo szerv a kiszdmllzott 6s az ingatlanhasznillo iltal hat6rid6n beliil ki nem
frzetett ko zszo I g6ltat6si dij behaj t6sa drdekdben intdzkedik.

11.5 A Kozszolgdltato reszdre akozszolg6ltat6si szerzod6sben rogzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si dij meg6llapitisdert felel6s
mini s zte r iital me ghat6r ozott szo I g6ltat6si dij at frzet.

11.6 A kozszolgiitat6 az Onkorminyzat, mint ell6t6s6rt felelSs 6,ltal kiadott
telies{tdsigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgilltatl teljesit6sevel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kdzszolgd\tat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rdszdre a
rendszeres adatszol giitatds keret6ben tort6no megkiild6se a szolg6ltat6si dij fizetds6nek
feltdtele.
Az Onkormdnyzat koteles a teljesftdsigazol6st a Kozszol giitato rdszdre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot koveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormfunyzat a teljesit6sigazol6s
kiad6s6val alapos indok nelki.il kdsedelembe esik, rigy a kdzszolg6ltato jogosult az ezzel
kap c so latban kel e tkezo kir ifi az Onko rmdny zat fe16 drvdny e siteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladekgazditlkod6si kozszolgiitatis teljes k<izvetlen kciltsdge
megtdritdsre kertil, igy a haszonarryag 6rt6kesit6sdr6l a Koordin6lo szerv gondoskodik irgy,
hogy a kcizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordindlo szerv iital kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drtekesit6sbol eredo bevdtel a Koordin6lo szervet illeti
meg.
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11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjin az Onkormfnyzat a kozszolg6ltat6si
szerzodest annak megktit6s6t vagy m6dosit6s6t kovetoen haladdktalanul, de legk{sobb 8

napon beliil elektronikus riton megktildi a Koordin6lo szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgriltatSsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerzoddst 2023. janufr 01. napj iwal kezdodo hat6llyal, hat6ro zott id6re, 2023.
jrinius 30. napj6ig k6tik.

Felek a szerzoddst kcizcis megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosfthatj6k.

13. Akiizszolgiltatfsiszerz6d6smegsziin6se
A krizsz olgiitatitsi szerz6 d6s megsztinik
a) a b ewre me ghat fr ozott id6tartam lej irtil al,
b ) a Kdzszolgfitato j o gut6 d n6 lktil i me g s ztin6 s 6ve l,
c) elillissal, ha a teljesit6s mdg nem kezdddcitt meg,
d) felmond6ssal

e) a felek kozos megegyez6s6vel.

13.1 Az Onkorm tnyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri Tcirv6nykonyvben
meghat6rozo!L felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kozszol giitato

a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgiitatds ell6t6sa sor6n a kcirnyezet vddelmdre
vonatkozo jogszab6lyok yagy a rd vonatkoz6 hatos6gi dcint6s eloir6sait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek tenyet a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg iilapitotta,
a szerzod1,sben meg6llapftott kcitelezettseg6t neki felr6hato m6don srilyosan
megs6rtette.

a hulladekgazdirlkod6si kozszolg6ltat6si szerzoddst az Onkorminyzat felmondj a,ha a
Kozszol giitato nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelosdgi
vdlem6nnyel.

13.2 A Ktizszol galtat6 a Polg6ri Trirv6nykonyvben meghatSrozottakon trilmenoen a

kozszolgiitatdsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha
az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddsben meghat6rozott kotelezetts6gdt - a

Kcizszol giitato felszolit6sa ellendre - srilyosan megs6rti , 6s ezzel a Kdzs zolgilltat6nak
k6rt oko z, vagy akad6lyo zza a hulladdk gazdalkod6si kcizszolg6ltat6s telj esit6set; vagy
a kdzszolg6ltatiisi szerzodes megkcitdsdt k6vet6en hatrllyba ldpett jogszabiiy a

kozszolg6ltat6si szerzodl,s tartalmi elemeit .igy viitoztatja ffieg, hogy az a

Kcizszolgdltat6nak a hulladdkgazdiikod6si kcizszolg6ltatds szerzod6sszerti teljesftdse
kor6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s mdrt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szeruoddst a kcizszolgiitat6 felmondja, a telepiilesi
dnkorm6nyzathalad6ktalanul gondoskodik azij kozszolgiitato kiv6laszt6s6rol.
A fentiek teljestil6se esetdn a kdzszolg6ltat6si szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt aKdzszolg6ltato a hullad6kgazdiikod6si kozszolg6ltat6st viitozatlanul
ellfitja.



13.4 Ha a teljesit6s az Onkormdnyzatnak felrohato okbol meghirisul, illetve, ha a szerzodds
neki felr6hat6an sztinik ffieg, az Onkorm inyzat az 6ves kozszolg6ltat6si dij SO%o-inak
megfelelo meghirisuldsi kcitber fizetds6re koteles.

14. Eljrlrris a szerz6d6s megsztin6se eset6n
A kozszolgfitatitsi szerzod6s megsztin6se vagy megszuntet6se eset6n a Kozszolg6ltato az ij
kdzszolgiitato kiv6lasztisdig, de legfeljebb 6 honapig akozszolgSltat6stvdltozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzodds megszrin6se eset6n a kdzszolg iitatds
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilv intartisait a Kozszolgdltato a
teleptildsi onkorminyzatnak a kdzszolgiitati.si szerzodds megsztindse napj6n ifiadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymds kdzotti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek titrgyalas ritjan 60 napon beliil nem tudjdk rendezni, a bfros6gi
elj6r6s lefolytathsitra a Pecsi J6r6sbir6s6g, illetve drtdkhatirt6l fliggSen a Pecsi Tdrvenyszek
illetekessdgdt kotik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodds teljesft6s6vel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozatletehe jogosultak:

az Onko rminyzat reszdrol:
ndv: Szentmiklosi Attila Gyula polg6rmester
telefon: 06-721372-617

e-mail: gorcsony@t-online.hu

a Kdzszolgf ltat6 16 sz6ro I :

ndv: Biro Peter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattartok adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszitmifi stb.) a Felek kizirolag a
szerzodes teljesitdsdvel dsszefliggo kapcsolattart6s c6lj6bol, illetve az ahhoz kapcsolodo
egydb jogos 6rdekek 6rv6nyesitdse 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a
kapcsolod6 jogszab6lyok ds adatv6delmi szabillyzataik rendelke zesei szerint jSrnak el.

17. Mecsek-Drriva Hullad6kgazdiikodrlsi Program
A Kdzszolgiitato koteles igdnybe venni a Mecsek-Drila Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitm6nyeket 6s eszkozdket a kozszolg6ltat6s teljesft6se kapcs6n.
Felek kcitelezettseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6ro zatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodl,s b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
drvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g, vagy bir6s6g



annak 6rvenytelens6g6t iilapitja ffieg, rigy a szerzodes tobbi resze ervdnyes es

kikdnyszerfthet6, kivdve, ha andlktil brirmelyik F6l a szerzodest nem kototte volna meg.A
jelen szerzoddsben nem szabiiyozott kdrd6sekben els6sorban a hullad6krol sz6lo 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6lo 2015. dvi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorszdg onkorm6nyzatairol sz6lo 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Torv6nyk6nyvr5l szolo 2013. evi V. torv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
iryazati j o gszab itly ok ir6ny ado ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvasiisa 6s ertelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
me ge gy e zot, j ov irhagy olag irj ik al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg6ltat6
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