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HULLADEKGAZDAI.,XOUASI XOZSZOLGALTATAS I SZERZ6NNS

amely ldtrejritt egyr6szrol : T6seny Kiizs6g Onkormrinyzata
sz6khely: 7834 Tdseny, R6k6czi u. 96.

PIR sz6m: 333915

adoszitm: 1 53339 I | -l -02

k6pviseli: Drivodi D6ra polgdrmester

mint <inkorm 6ny zat (a tov6bbiakban : O n ko rm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun{ntfli Kommunr{lis Szolgiltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsasf g
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.

c e gtr e gy zekszitma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: I 1541587 -2-02

KUJ sz6ma:100279306
KTJ sziima: 100468989 /P6cs-Kokdny Region6lis
Hul lad6kke zelo Kozpont I ;
KSH sz6ma: 1 1 541 587-38 1 l-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter i.igyvezet6

mint K<jzszolgdltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolg6ltatri

m6sreszrol:

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek
mellett:

Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re, sz6llit6s6ra 6s kezelds6re vonatkoz6
kdzszolg6ltatiis folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a telepi.il6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelet
vdgrehajt6sira az al5bbi szerzoddst kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszirg helyi onkormitnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kciztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok kordben
ell6tand6 helyi onkormdnyzati feladatok kozd tartozik ktildncisen a k6rnyezet-egeszsdgiigy
(kciztisztas6g, teleptlesi kdmyezet tisztas6g6nak biztositiisa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kdzszolgiiltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitatdsi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorminyzat K6pviselo-testtilete
alapj6n jdtt l6tre.

Kt.sz. hatdrozata

1.3. A jelen szeruodes celja, hogy T6seny K6zs6g kozigazgatdsi teriileten az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokndl, haszn6l6kndl (a tovdbbiakban egyiitt:
ingatlanhaszniio) keletkezo teleptil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fer.m6ll6 kozszolgiitat6ssal



kapcsolatban a hat5lyos jogszabrilyoknak megfelel6en az Onkorminyzat 6s a

Kiizszolgdltatri kOzdtti kapcsolatot, a Felek jogait ds kdtelezetts6geit szabalyozza.

,,

2,1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgfltat6t az alihb megl'tatirozott feladatok
elv69z6s6vel:

T6seny Kdzsdg kozigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k begytijt6sdvel 6s elhelyez6s
c6ljdb6l tort6n6 rendszeres elsz6llit6s6val a szeruod6sben rrigzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitiisdval - a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkciz-
6s ldtesitm6nyiillomrinySnak ig6nybev6tel6vel - krizszolg6ltat6si szerziidds keret6ben:

vegyes hullad6k gytijt6se, sz6llft6sa 6s kezeldse hetente 1 alkalommal
lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
elktildnitett I szelektiv I hullad6kgytij t6s k6thetente 1 alkalommal

2.2. A Kiizszolgdltatfl a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzeset 2023.januir 1-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapjrin a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az rde vonatkoz6
jogszabdlyoknak 6s az tinkorminyzatirendeletnek megfeleloenkizilr6lagosan jogosult Teseny
Kdzs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re 6s kezelesdre irdnyul6
kd zszo I g6ltat6s ok ellifiilsttr a.

A kdzszolg6ltat6s megnevez6se: teleptildsi hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6s6re irdnyul6
kozszolg6ltat6i feladatok ellit6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemely ingatlanhaszn6l6
ahdnartdsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezdds6re tekintettel.

A kcizszolgiitaths teljesit6s6nek teruleti kiterjeddse: Tdseny K<izs6g kozigazgatSsi teriiletdn.
A ktizszolgriltat6s kdr6be tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a K<jkdnyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kcizpontban vagy iitrak66llom6son, illetve mds, k<irnyezetvddelmi, mrikddesi
engeddllyel rendelkezo hulladekkezelo ldtesitm6nyben.

3. Az, 6nkormdnyzat kiitelezetts6gvillakisa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kcizszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Ktizszolgiltatrinak
kizrir6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkorm Snyzat kiitelezetts6get vtillal :

a kdzszolg6ltatiis hat6kony 6s folyamatos ellirtitsithoz a K<jzszolg6ltat6 szirmira
sziiks6 ge s inform6ci6k 6s adatok szolgiitatdsir a,

a kdzszolg6ltat6s kcir6be nem tartozo hulladdkgazd6lkod6si tev6kenysegek
kcizszolgtlltat6ssal trirt6no <isszehangol6s6nak elosegitds6re,
a kozszolg6ltatrisnak a teleptil6sen vegzett m6s krizszolg6ltat6sokkal val6
<isszehangoLlsanak el6segit6sdre,
a Kdzszo I g 6ltat6 kizilr6 I ago s kozszo I g6ltat6si j o g6nak bizo sit6s 6ra
a telepiil6s kozszolgilltat5s ig6nybevdtel6re kdtelezett ingatlanhaszniioi
vonatkoz6s iiban n6v- 6 s cimj e gy zek ittaddsdra, adate gyezet6 sre,
kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok tfiadisdra



az Onkorminyzat iiltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny
vagy mentess6g miatt felmertilo kdltsdgek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szttrndra,
a teleptl6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, sziilithsirra. kezel6s6re
szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatitrozitsitra. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kdzszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye kozteri.ileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Krizszolgiitat6 riltal alkalmazott gepjirmtivel nem tud behajtani,
a hullad6ksz6llit6 j6rmri szSmdra megfelelo ritviszonyok biztositrisrira, (ki.il6nris

tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint akozitt tirszelvdny6be bel6g6
faigak levSg6srira),

a ko zszolg{.ltat6si szerzo d6s kozzetetelero I a helyben szok6so s m6don gondo sko dik,
gondoskodik az elktilcinitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszeryez6s6rol.

4. A Kilzszolgiltatr6 kiitelezetts6gei:
4.1.

a) A kdzszolgdltat6 gondoskodik:
A hdztartisban ke I etkezo :

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elli/tirsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszndl6k
rcszdre az eves hullad6kgazd6lkodSsi kdzszolg6ltatrisi dij 50%-fi kell meg5llapitani.)
ii. Lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
iii. Elkiildnitett lszelektivl hullad6kgytijt6s k6thetente 1 alkalommal t<irt6n6

osszegytijt6s6r6l, elszrillit6s6r6l 6s kezel6s6r6l.
A gazdalkod6 szervezetekndl keletkezo hil^artflsi hullad6khoz hasonl6 vegyes

hul lad6k ri ssze gyrij t6 s6r6 l, elsziilitdsitro I 6s kezel6 s6r5l.

Az illtala tizemeltetett hullad6kgyrijt6 ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hullad6k
6tv6tel6ro l, 6 s sze gytij t6 s6r51, elsziilitdsir6 I 6 s kezel6s6r6 l.

b) Adminis ztr ativ feladatok :

k<inyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
admi ni s ztr6c i 6, ny i I v 6ntart iis, adatb inis -ke ze I 6 s

jogi tigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egytittmrik<idve az tigyfelek szdmira kdnnyen hozzdferheto
iigyfdlszolg6lat 6s tbjdkofiatitsi rendszer mrikddtet6se (Kdzponti iigyf6lszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgilltatissal kapcsolatos lakoss6gi tdjekodatds.

4.2, A Kdzszolgiltat6 kotelezetts6 get v6llal tov6bbri :

a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes kdni ellifiirsira,
b) akozszolgSltat6s meghathrozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesit6sdre,
c) a kdmyezetv6delmi hat6srlg 6ltal meghat6rozott min6sit6si osztiiy szerinti

kdvetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kozszolg6ltatisi szerz6des hat6lyoss6grinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

e- ru'



d)

e)

s)

h)

i)

a kdzszolgriltatds teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s minos6gri j6rmti, gdp, eszkoz,
berendezds biztosit6s6ra, a sziiks6ges l6tszdmri 6s kdpzetts6gti szakember alkalm azisira,
a kozszolgdltatris folyamatos, biztonsilgos es bovithet6 teljesit6s6hez sztiksdges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gzds6re,
a ktizszolg6ltat6s k<irdbe tartozo hullad6k kezel6sdre meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
nyilv6ntart6si rendszer mtikcidtet6s6re 6s a k<izszolgiitatis teljesit6s6vel osszeftiggo
adatszolg6ltat6s rendszeres teljesitds6re,
a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6srihoz ds folyamatos
mtikodtet6s6hez szi.iksdges feltdtelek biztosit 6sira,
az igyfelek sz6miira k<innyen hozzifdrheto tigyfdlszolgdlat 6s t6jdkoztat6si rendszer
mtikridtet6s6re,

a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitdsira,
a tev6kenys6g ellitdsahoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyrijt a feleloss6gi kcirben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhitds6re,

biaosida, hogy a vegyes hullad6k gytijt6sdhez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 ktil6nb6zo
tirm6rtdkri gytij toed6ny kciztil v6laszthas s on,
tdbblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a K<)zszolgriltat6 iital biztositott zsirk
forgalmazdsdra,

a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s ldtesitnr6ny 6llom6ny6nak
haszniiatira.

l)

A Kozszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6lydnek sz6ma: PE/KTFO 100202-llZ0Z2,
PE/KTFO I 00202-8 t2021.
A K<izs zo I g 6ltat6 me gfel elo sd g i v6lem6ny6nek szdma.
A K<izszolg6ltat6 min6sit6si enged6ly6nek
PE/KTFO I 037 0 4-5 t2022.
Min6sit6si osztily : C il.

5. Mentesiil a Kiizszotgr{ltatri a 4.1 pontban meghat6rozott kritelezetts6gdtol vis maior eset6n,
tovilbb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelitdsdhez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a
Ktizszolgiltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes krizlekedesdt biaositja. Ez esetben a

Kiizszolgriltat6 az akadrily elhrirul6srit kiiveto legkcizelebbi szrillitirsi napon kciteles
szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az eliSzo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gri telepiil6si hulladdk elszrillit6s6ra is.

6. AKdzszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
az cinkormilnyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyezese esetdn,
ha a t6rol6ed6nyben a teleptildsi (kommun6lis) hullad6k kor6be nem tartozo anyag
kertilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, ko-, epit6si t<irmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsiradek, gytilekony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tdrgy, amely veszdlyezteti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6get, vagy megrongalhatja a
gytijtoberendez6st, illetve iirtalmatlanitiisa sor6n veszllyezteti a k<imyezetet.)

i)
k)

m)

n)

KPt26937-2t2020.
szitma: PE/KTFO/O0889-15/2022.,



a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt titrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgfltat6t6l
v6s aro lt j e I zett zsil<b an keriil kihe I y ez6sr e,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a

kiszor6d6s vesz6lye fenn6ll (nemlezhrt, illetve sdrtilt ed6ny)
ha a tiirol6ed6ny kciriil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akaditlyozS m6don

tcibblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre kertil - a trirol6ed6nyek matricitjitnak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vEgezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Ktizszolgiltat6 jogosult alviilalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgiltat6 az

alvdl lalkoz6 i genybev6telet koteles az 6n korm 6ny zat szitmdra bej elenteni.

7.2. A Felek r6gzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgfiltatf rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgiltatis teljesit6s6vel <isszefiigg6 adatszolgiiltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgfltatd az l./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiil<initett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletr6l elsz6llftott
es 6rtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A k<jzszolg6ltat6s igdnybevdteldre k<itelezettek akozszolg6ltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos

minosdgi dszrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgditatil sz6khely6re (7632 Pecs,

Sikl6si nt 52.) yagy a7602Pecs,Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kdzszolgiltat6 koteles

ir6sban l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre koteles a Kiizszolg{ltat6
komyezetszennyezes esetdben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel okozati
dsszefilgg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezelesi kdzszolg6ltat6s rendj6rol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a

Kiizszolg6ltat6 30 napon beltil kriteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onkorm funyzathoz megktldeni.

10. Ktizszolgriltatds dija
10.1 A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmri-

szabillyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapjin a Koordiniil6 szerv beszedi a k<izszolg6ltatrlsi dijat 6s

kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazdiikoditsi kdzszolg6ltatrisi 6s szolg6ltat6si dij
meg6llapit6s66rt felel6s miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelel6en meghat6rozott
szolg6ltat6si dijat.
Az iilam e feladatainak ell6t6sara koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.

A helyi k<izszolgiiltat6, a telepi.il6si 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdSlkod6si

Idtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordiniil6 szerv

fe ladatk<ir6nek gy akorlilsithoz sztiks6 ges.

6-- ht
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A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kcizszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslatdnak figyelembev6teldvel rendeletben illlapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolgirltat6nak fi zetendS szolg6ltat6si dij at.

10.2 A kozszolgilltat6 6ltal alkalmazott kdzszolgriltat6si dij megrillapit6sa a Ht. 46-48.g ds

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

A term6szetes szem6ly insatlanhaszn6 sk 6ltal fizetendo tiritesi diiak:
Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dii G0

60 liter* 83'-
80 ter 111,-
I 10- 120 liter 152,-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszenien hasmiil6 termeszetes

szem6ly ingatlanhaszndl6 rdszdre, a telepiildsi Onkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjdn.

A szerinti k 6s szociiilis in
Eddnymeret Egyszeri nett6 iirit6si dii G0

I l0 liter 152,-
120 liter 166,-
240liter 332,-
I 100 liter 1524,-

Tdbblethullad6k gytijt6s6re szolgrll6 zsitk ira: 3 6 1,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az iltalfunos forgalmi ado megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
torvdny rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el.

11. A[ami hullad6kgazddlkod{sikiizfeladat-elk{tfs
11.1 Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si kcizfeladat ell6t5sdra ldtrehozott szervezer
kijelol6serol, feladatkor6r6l, az adatkezelds m6djrir6l, valamint az adatszolgiiltatasi
kdtelezetts6gek r6szletes szabblyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapj6n a Kormdny a Ht. 321A. $ (1) bekezdesben
meghatirozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezell Zdrtkcinien Mrikddo R6szv6nyt6rsas6got jekilte ki.

ll.2 A KoordiniiS szerv a krizszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szimlirkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatds alapjdn rillida ki. A krizszolgiltat6 hiiinyos vagy
kdsedelmes adatszolgitltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel5 adatszolgrlltat6ssal
6rintett ingatlanhaszndlo tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iital legut6bb kiszitmlinott
kcizszolg6ltat6si dijr6l eilit ki szttmlii. Az ezzel risszefligg6sben keletkezo dijkorrekci6 esetdn

nett6 tiritesi dii Gt
I l0 liter
120liter
240 hter

Ed6nym6ret

169,-

185,-

370,-



minden helytrlllSsi k<itelezettseg aKozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolg6ltat6si
dijktildnbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolgLiltat6nak fizetend6 eseddkes

szolgiiltatiisi dijba besz6mida. A k<jzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi krivetkezm6ny6rt aKozszolg6ltat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordinii6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgitltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kcirdt, amelyre nincs kdzszolg6ltat6si dijfizetes
meghatdrozva az adatszolgirltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszeftigg6sben teljesit6s t<irtent. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgirltatesb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapitrlsa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megki.ildi a

kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgitltat6t, hogy a megkiildritt ingatlanokon v6gzett
szolgSltat6s6nak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatiist
legkesobb az 6rtesit6s kezhezvetelet krivet5 8 napon beltil.
A korrekci6t kcivet6en - a krizszolgilltat6 elt6r6 adatszolgilltat6sa hiany6ban - a Koordin6l6
szerv a kri z s zo I g 6ltat6s i d ij at az ingatlantul aj do no s n ak szimlizza ki.

11.4 A Koordiniil6 szerv akrszitmlitzott 6s azingatlanhasznirl6 illtalhatfiridon beliil ki nem
Itzetett kci zszo I g6ltat6si dij behaj t6sa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A K0zszolg6ltat6 rdszere akozszolgdltat6si szerzoddsben rdgzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordinril6 szerv a hulladdkgazdiikoditsi kcizszolgrlltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos
mini szter 6ltal me ghat 6r ozott szolgiitatitsi dij at fi zet.

11.6 A k<izszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6tris6rt felel6s dltal kiadott
teljesltdsigazoltissal igazolja, hogy a krizszolgrlltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a krizszolgSltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rdszdre a

rendszeres adatszolgitltat6s keret6ben tcirt6n6 megkiild6se a szolgilltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkormdnyzat koteles a teljesit6sigazolfust a Kcizszolg6ltat6 r€szlre a teljesit6ssel drintett
idoszakot koveto 5 napon beliil kiadni. Amennylben az Onkorm6nyzat a teljesitdsigazol6s
kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a k<izszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo ktrtt az 6nkorm6ny zat fele 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si krizszolgriltat6s teljes kdzvetlen kdlts6ge
megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kcizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kriteles a Koordin6l6 szerv riltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesftdsb5l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjan az Onkormfnyzat a kozszolgiltat6si
szerzod6st annak megkotds6t vagy m6dosit6s6t kdvet6en halad6ktalanul, de legk6sobb 8

napon beliil elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szew rdszdre.
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12. A kiizszolgfltatisi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerzbdest 2023. janur{r 01. napj6val kezdodo hat6llyal, hatfurozott idore, 2023.
jrinius 30. napjriig kOtik.

Felek a szerzoddst krizds megegyez6ssel, csak iriisban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgdltatisiszerz6d6smegsztin6se
A kdzszolgriltat6si szerzod6s megszrinik
a) a b enne me ghatitr o zott i do tartam lej ilrtitv al,
b) a Kozszol g6ltat6 j o gut6d n6 lkiil i me g szrin6 sdve 1,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdSdcitt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek krizris megegy ezes6vel.

13.1 Az Onkormiinyzat a ktizszolg6ltatSsi szerzod6st a Polg6ri Tdrvenykcinyvben
meghatdrozott felmondiisi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kozszolgiltato

a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolgiiltat6s ell6t6sa sor6n a kdrnyezet v6delmdre
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi d<int6s eloir6sait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta,
a szerzod6sben meg6llapftott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette.

a hullad6kgazdiilkod6si k<izszolgiiltat6si szerzoddst az Onkorminyzat felmondja, ha a
K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel vagy megfelelosegi
v6lem6nnyel.

13.2 A K<izszolg6ltat6 a Polgrlri Trirv6nykrinyvben meghatitrozottakon trilmenoen a

kozszolgriltatisi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha
az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si szerz6d6sben meghatdrozott kdtelezettsdgdt - a

Kozszolgiitat6 felsz6litiisa ellen6re - srilyosan megsdrti, es ezzel a Kcizszolg6ltat6nak
kiirt okoz, vagy akaddlyozza a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesitdset; vagy
a k<izszolgdltatdsi szerzod6s megkrit6s6t kovetSen hat6lyba lepett jogszab6ly a

k<izszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy viitortatja ffi€g, hogy az a

Kozszolgiitat6nak a hullad6kgazdalkodirsi k<izszolgrlltat6s szerzodesszerti teljesitese
krir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szeruoddst a krizszolgdltat6 felmondja, a teleptilesi
onkormiinyzat halad6ktalanul gondoskodik az rij kOzszolgdltat6 kiv6lasztrisar6l.
A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolgitltatisi szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Kozszolgitltat6 a hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzSd.es

neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dij 50o/o-6nak
me gfelelo me ghiirsuliisi k6tb6r fi zet6s6re kriteles.



14. Eljfris a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kozszolg6ltat6si szerzod6s megsz[in6se vagy megszfintet6se eset6n a Kozszolgiitat6 az ttj
kcizszolg6ltat6 kiv6lasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltatiist viitozatlanul e116tja.

A hullad6kgazdiikodirsi krlzszolgilltatisi szerzodes megsztin6se eset6n a krizszolgtitatis
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kcizszolgdltat6 a

telepi.ilesi dnkorm6nyzatnak akozszolg6ltat6si szerzodes megszfin6se napj6n 6tadja.

15. Jogvitr[k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban azegymils krizritti t6rgyal6sok
sor6n igyek eznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyaliis ftjan 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6srigi
elj6r6s lefolytat6sSra a Pdcsi J6r6sbir6s6g, illetve €rtlkhatitrt6l fliggoen a P6csi Tdrvdnyszdk
illetdkess6gdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintezesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat rlszerol:
n6v: D6vodi D6ra polgilrmester
telefon: 06-721372-031
e-mai I : onkormany zatteseny @t-onl ine. hu

a Kiizszolg 6ltat6 r6szdrol :

n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cimet, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizitr6lag a

szerzSd6s teljesit6s6vel dsszefiiggo kapcsolattartSs c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6dS

egy6bjogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sor6n a

kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabiiyzataik rendelkezdsei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Drfva HulladCkgazdilkodisi Program
A Kozszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdzoket a kdzszolgiitatts teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsuliisi Tan6cs hatirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze

ervdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6siry vagy bir6s6g
annak erv6nytelensdg6t 6llapitja ffi€9, rigy a szerz5des t0bbi rdsze 6rv6nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerzodest nem kot<itte volna meg. A
jelen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a
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Magyarorsz6g tinkormfinyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torvdny (Mdtv), valamint a
Polg6ri Tdrv6nykdnyvrol szolo 2013. 6vi V. trirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazatij o gszab6lyok ir6nyad6ak.

Jelen szerzSddst a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmez6se ut5n, mint akaratukkal mindenben
megegy ezot, j 6vrihagy olag irjik al6.

Deil-Kom Nolrprofit Kft.
7332 P6cs, Sikt6si 0t 52.

C6gjergyzSkszdm: 02-09-064556

T6seny Kiizs6g
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