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nur,r,lof rcazoAr,xooAsr Kozszor,cAlr,rrAsr szBnzoons

Amely l6trejritt egyr6szr6l : Versend Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khelye: 7752 Versend, Templom t6r l.
PIR szdm: 333805

ad6szrirn: 15333801-l-02
k6pviseli: KArAsz Istv6n polgdnnester'

nrint 0nkormanyzat, a toviibbiakban: OnkormAnyzat

miis16szrril: D6l-Kom D6l-Dunr{ntrili Kommundlis Szolg6ltat6
Nonprofi t Korlitolt Felel6ss6gri T{rsasig
sz6khelye: 7632 P,Ecs, Sikl6si rit 52.

cegf egyz6kszdma : 02-09 -0645 5 6

ad6szima'. 1 1 5 4 | 587 -2-02

KUJ szrlma: )00279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Ktik6ny Region6lis
Hullad6kkezeki Kiizpont/;
KSH sziima: I I 541587-38 I I -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint K<izszolgriltat6, a tovribbiakban: Kiizszolgiltat6

- tovtibbiakban egyiittesen: Felek - kiiz<itt az alulirott helyen 6s napon az aklbbi felt6telek
rlellett:

Szerz5db Felek a telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re, szrillitiisiira 6s kezel6s6re vonatkoz6
kdzszolgiltat:is folyanratossig6nak biztositisa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6klroz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkorm6nyzati rendelet
v6grehajt6s6ra az al6bbi szerzSd6st kiltik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi rinkorm6nyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXX. tiirv6ny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi kiiztigyek, valamint a helyben biztosidrat6 k6zfeladatok kiir6ben
ell6tand6 helyi onkormiinyzati fbladatok kdz6 tartozik kiildnosen a k6rnyezet-eg6szsEgiigy
(kdztisztas69, telepiil6si kiimyezot tisztasegdnak biztosit6sa, rovar- 6s ligcs6l6irt6s).

A hullad6k6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a toviibbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezd6se
szerint a telepiil6si onkom6nyzat a hullad6kgazd6lkodiisi kozszolgriLltat6s ell6tds6t a

k<izszolg:lltat6val kdtdft hulladdkgazdilkod6si ktjzszolgdltatrisi szerz6d6s ttjrin biztositja.

1.2. Jelen szerzdd6s az dnkormdnyzat K6pvisel6+esttilete 16,.'1. /ilor"O Kt.sz. hatiirozata
alapjdn jiitt l6tre.

1.3. A jelen szerzcid6s c6lja, hogy Versend Kozs6g kiizigazgatisi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknal, hasznril6knril (a tov6bbiakban egyiift:
ingatlanhasznal6) keletkez<i telepiit6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fennriLll6 krlzszolgAltatrssal
kapcsolatbau - a hatilyos jogszab6lyoklak megfelelcien - az Onkormdnyzat 6s a

Kiizszolg6ltat6 kozdtti kapcsolatot, a Felekjogait es kijtelezettsegeit szab|lyozza.
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2.1. Az Onkorm Anyz negbizza a Kiizszolg{ltatfit az al6bb meghatdrozott feladatok
elv6gz6s6vel:

Versend Kiizs6g k6zigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k begyiijt6s6vel 6s elhelyez6s

c6lj6b6l tiirt6n6 rendszeres elszAllitasaval a szerz6d6sben rdgziteft id6tartamban, valarnint
kezel6s6vel 6s rirtalmatlanitdsival - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszk6z-

6s l6tesitm6ny6llorn6ny6nak ig6nybev6tel6vel - k6zszolgaltatrsi szerz6des keretEben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szillit6sa 6s kezel6se hetente I alkalommal

- lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal

- elkiil6nitett /szelektlv/hullad6kgyiljtds k6thetente I alkalommal

2,2. A Kdzszolgitltatf a 2.1. pontban meghattrozott feladatok elv6gz€s6t 2023. janu6r 1-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapj6n a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az iinkorminyzati rendeletnek megfelel6en kizir6lagosan jogosult
Versend Kiizs6g ki5zigazgat si teriilet6n a telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re 6s kezel6s6re
i16nyu16 k6zszolgAltatisok ellitris6ra.
A k6zszolg:iltatis megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytiljt6s6re 6s kezel6s6re ininyul6

kiizszotgiltat6i feladatok elldtiisa, amely kiterjed I nem term6szetes vem6ly ingatlanhasznril6

a haztartiisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r|sz|t klpez(i vegyes hullad6kira is, a Ht. 39.$ (3)

bekezdEs6re tekintettel.

A kiizszolgeltates teljesitds6nek teriileti kiterjed6se: Versend Kiizs6g kdzigazgatAsi teriilet6n.
A kiizszolgdltatds kiir6be tartoz6 hullad6k elhelyezdse 6s kezel6se: a Kdk6nyi Regioniilis
Hullad6kkezel6 Ktizpontban vagy 6trak6rillom6son, illetve mris, k<irnyezetu6delmi, miik<idEsi
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezcl6 l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorminyzet kiitelezetts6gvillal6sa
3.1. Az dnkorminyzet a 2. pontban irt kiizszolgAltat6s ell6t6s:ira a Ktizszotg{Itat6nak
kizrir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorm6nyzat kiitelezetts6get v6llal:
a) a kiizszolgriltat6s hat6kony 6s folyamatos elldtdMhoz a Kiizszolg:iltat6 szimAra

sziiks6ges informdci6k 6s adatok szolg6ltatdsrira,
b) a ktizszolg6ltatas kdr6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6gek

k6zszolgdltatdssal tdrten6 iisszebangol6sdnak el6segit6s6re,
c) a k6zszolg6ltatdsnak a telepiil6sen vbgzett m6s k<izszolg6ltatdsokkal val6

6sszehangoldsdnak el6segit6s6re,

d) a Kiizszolg6ltat6 kizrir6lagos kcizszolgiiltatdsi joginak biztositdsdra
e) a telepiilds k<izszolgdltat6s ig6nybev6tel6re kiitelezett ingatlanhasznil6i vonatkozis6ban

n6v- 6s cimjegyz6k itaddsera, adat€gyezet6sre,
f) kedvezmdny, mentesseg eset6n annak alapjiul szolgel6 adatok 6tadesera,
g) az 0nkorm5nyzat 6ttal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dljkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 k6lts6gek megt6rit6#re a Koordin6l6 szerv sz6m6ra,
h) a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiljt6s6re, szdllit6s6ra, kezel6s6re

szolgril6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozes6ra. Ennek keret6ben kijeltili - a

Kiizszolgriltat6val egyeztetve - dzokal a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

z
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hogy a Kdzszolgfltat6 Atvegye kiizteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6h6l,
mely ingatlanokhoz a KizszolEatrat6 rirltal alkalmazott g6pj6rmiivel nem tud behajtani,

i) a hullad6kszillit6 j6rmii sz6m6rz megfelel6 {rtviszonyok biztoslt6s6ra, (kiiltinds
tekintettel a t6li h6- €s sikossrig-mentesit6sre, valamint a k6zut {lnzelv6ny6be bel6g6
farigak lev6gds6ra),

j) a kdzszolg6ltatAsi szerz6d6s ktizz€t tel€r{l ahelyben szokdsos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elkiilonitett hulladekgyfijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6s6r6l.

4. A Kiizszolg{ltat6 kdtelezetts6gei:
4.1.

a) A kiizszolg6ltat6 gondoskodik;

- A hriztart6sban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egywer

(Udiil6 6s iddszakosan haszn6lt ingatlanok eser6ben az ell6t6si iddszak 6 h6nap -
dprilistol saeptemberig - ahol a Ht. 47.9 (4) bekezdcse alapjri,n az ingatlanhaszn6l6k
reszere az 6ves hullad6kgazd6lkodtisi kdzszolg5ltatrisi dij 50%-6t kell megrillapitani.)

ii. Lomtalanitris 6vente 2 alkalommal
iii. Elkiiliinitett /szelektivi hullad6kgyujt6s k6thetente I alkalonunal
tiirt6n6 dsszeryfljt6s6r6l, elsz6llit6sdr6l 6s kezel€ser6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 h6aart6si hullad6khoz hasonl6 vegyes
hulladdk iisszegyiljt6s6r6l, elsz6llitris6r6l 6s kezel6s6riil.

- Az Lltala iizemeltetett hullad6kgnijt6 ponton, hullad6kgyfijt6 udvarban a hullad6k
riw6tel6r6l, iisszegyujt6s6r6l, elszrillitrisrir6l 6s kezel6s6r6l.

b) Adminisztrat(v feladatok:
- kdnyvel6s,szrimvitel,b6rszArnfejt6s
- adrninisar6ci6,nyilvdntartds,adatbrizis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltati

c.) az Onkorm{nyzrttal egyiittmiikiidve az iigyfelek sz6m6ra ktinnyen hozz6f6rhet6
iigyf6lszolg6lat 6s tiirj6koztatdsi rendszer miikiidtet6s€ (K<izponti iigyf6tszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si tt 58.), valamint a kiizszolgaltat6ssal kapcsolatos lakossrigi trij6koztat6s.

4.2, A Kdzszolgfltat6 kiitelezetts6get villal tov6bb6:
a) a k<izszolgiltat6s folyamatos 6s teljes kdrii ell6trs6ra,
b) a kdzszolgfltat6s meghatarozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisi.g szerinti teljesit6s6re,
c) a kdmyezetvedelmi hat6s6g 6ltal meghatarozott min6sltdsi oszt6ly szerinti

kiivetelm6nyek biztosit6sdm 6s a mindslt6si enged6ly hulladEkgazdrilkod6si
kiizszolgiltatAsi szerzdd6s hatrilyoss6g{nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a k6zszolg6ltat6s teljesites6hez sziiks6ges mennyis6gfi 6s min6s6gfi j6rmit, g6p, eszkiiz,
berendez6s biztositris6ra, a sztiks6ges l6tsz6mf 6s k6pzetts6gfi szakember alkalmaz6s6ra,

e) a ktizszolgdltatds folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sziiks6ges
fejleszt6sek 6s karbantartfsok elv6gz6s6re,

f) a kdzszolgiltates kiir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,



c)

h)

i)

i)
k)

nyilvAntart6si rendszer miiktidtet6s6re 6s a k<izszolg6ltat6s teljesit6s6vel dsszefi,igg6
adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,
a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehozrisdhoz 6s folyamatos
mtik6dtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biztosit6s6ra,
az iigyfelek sz6m6ra kiinnyen hozzlfbrbetb iigyf6lszolg6lat 6s ttij6koztat6si rendszer
miikiidtet6s6re,
a fogyasa6i kifogdsok 6s 6szev6telek elint6z6si rendj6nek megdllapit6siiLra,

a tev6kenys6g ellitdsdhoz szi.iks6ges biztosit6ssal rendelkezik, arnely megfelelS fedezetet
nyujt a felel6ss6gi kiirben bekiivetkezett Onkormrinyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

biztosltja, hogy a vegyes hulladdk gyrijtes6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiiliinbijz6
turn6rt6kff gyfijt6ed€ny kdziil v6laszthasson,
t6bblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolgriltat6 5lta[ biztositott zs6k
forgalmazris6ra,

n) a Mecsek-Drriva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkiiz- 6s l6tesitm6ny 6llominyinak
hasznilat6ra.

A Kiizszolg6ltat6 hullad6kgazddlkodrisi enged6lyenek szhma: PE/KTFOi00202 -112022.,
PEIKTFO/oo202-8/2021.
A Ktizszolg6ltat6 megfeleltis6gi v€lem6ny6nek sz5rna: KP 126937 -212020.
A Kdzszolgdltat6 min<jsit6si enged6lydnek szAfiai PE/KTFO/008E9-1512022.,
P E I K I F O I 037 0 4 -5 I 2022.
Min6sit6si osztAly: C/L

5. Mentesiil a Kiizszolg{ltrtri a 4./ pontban megha6rozott k<itelezetts6g6t<11 vis maior csct6n,
tov6bb6, ha az OnkormriLnyzat nem biztosit az ingatlanok megkiizelit6s6hez olyan
irtviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentess6g, illewe egy6b okb6l jrirhatatlan a k,iizutl, amely a
Kiizszolgdltet6 g6pjirmiiveinek balesetmentes k6zleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolg6ltat6 az akadiiy elhrinrlds6t k6vet6 legkdzelebbi szallitdsi napon k6teles
szolgiltatni, mely alkalommal ktiteles az el6z6 elmaradt szrillitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gil telepiil6si hullad6k elszillit6srira is.

6. A Kiizszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszilllt6srit:

- az dnkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 tdrol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

- ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommunrilis) hullad6k ktir6be nem tartozd anya1
keriilt elhelyezesre (pl. forro hamu, k6-, €pit6si tdrmel6k, rillati tetem, mar6, mErgezd
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelm{i, stlyi tergy, amely vesz6lyeaeti a
hullad6kszdllitissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy rnegrong6lhatja a

gyiijt6berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sordn vesz6lyezteti a kiimyezetet.)

- a hulladdk nem a szabvAnyos, z6rt t6rol6edenyben, illewe nem a Kiizszolgiltat6t6l
v6s6rolt jelzett zsdkban keriil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a tdrol6ed6ny mozgatesakor a

kisz6r6dris vesz6lye fenndll (nem lezrirt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a t6rol6ed6ny ktiriil szab6lytalanul, annak mozgati6st 6s tirit6st akad6lyoz6 m6don
ttibblethullad6k kertilt kihelyezesre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzese bevezet6sr€ keriil - a 16rol6ed6nyek matricrij6nak
hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.
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7. Az alvrillalkoz6 / teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhetd tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgriltat6 jogosult alvdllalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A KdzszotgAltat6 az
alvdllalkoz6 ig6nybev6tel6t k6teles az Onkorm Aayzat szdmdra bejelenteni.

7.2. A Felek riigzitik, hogy az alviilalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgdltat6 rigy felel,
mintha maga j:irt volna el.

8. A K0zszolgdltatis teljesit6s6vel dsszefiigg6 adatszolg6ltatds biztosikisa 6rdek6ben a

Kdzszolg6ltat6 az 1./ pontban meghatirozott szolg6ltatdsi teriiletre vonatkoz6an elkiil6nitett
nyilvantartdsi rendszert kiiteles vezehi, mely tafto,lfi:d,"z^ a szolg6ltat4si teriiletr6l elszdllitott
6s rirtalnatlanitott telepiil6si hullad6k meruryis6g6t.

9. A k<izszolg6ltatris ig6nybev6tel6re kritelezettek a k<izszolgiiltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos
min{is6gi 6szrev6teleiket, kifog6saikat inisban a Kiizszotg{ltat6 sz6khely6re (7632 P6cs,
Sikl6si rit 52.) vrgy a 7602 P,bcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kaizszolg{ltat6
kiiteles ir6sban l5 napon beliil megv6laszolni, Halad6ktalanul intdzked6sre kOteles a
Kiizszolgdltat6 kdmyezetszennyez6s eset6ben, bt az a kdzszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel
okozati iisszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkonndnyzat helyi
hullad6kkezel6si ki)zszolgiltat{s rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogrisolja, a
Kiizszolgiltat6 30 napon beliil kdteles az Ugyiratot - a panaszos egyidejfi 6rtesit6se melletr-
az Onkorm{nyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgr{ltatdsdija
l0.l A hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6[tat6si dijat a Magyar Energetikai es K6zmii-
szab6lyoz6si Hivatal javaslatAnak figyelembev,Etelfvel az illet6kes miniszter rendeletben
dtlapitja meg 6s a Koordindl6 szerv szedi be.

A Ht. 32lA. g (ae) e) pontja alapjrin a Koordin6l6 szerv beszedi a kiizszolg6ltat6si dijat 6s
kifizeti a k<izszolg6ltat6krak a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolgriltat6si 6s szolg6ltatrisi dij
meg6llapit6s66rt felel6s miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelelden meghatArozott
szolgriltatrisi dijat.
Az iilam e feladatainak ell6tris6ra koordin6l6 szervezetet (a toviibbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.

A helyi k6zszolg6ltat6, a telepiil6si 6nkorm6nyzat, valamint a hutlad6kgazdiilkodtisi
l6tesitmeny tulajdonosa megad minden adatot 6s informCci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkti16nek gyakorl6sAhoz sziiks6ges.
A minisaer rendeletben iillapitja rneg a beszedett krizszolg6ltat6si dij felosztds6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben {llapitja meg a
Koordinrll6 szerv 6ltal a kiizszolgriltat6nak fizetend6 szolg6ltat6si dijat.

10.2 A kiizszolg6ltat6 eltal alkalmazott ktzszolg6ltatrisi dij megrillapit6sa a Ht. 46-48.g 6s

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelelcien ttirt6nt.



110-120 liter 797,-
+a 385n014. (XII. 31.) Korm. rendelet szdrint lsk6ingatlant eg5rediil 6s elewitelszeriieD haszrfilo tenneszetes

szemely ingatlsrhasardl6 r6szdre, a telepiil6si iinkorm6nyzat riltal kiadot igazolds 0lapjdn.

Ed6nym6ret Esyszeri nett6 iirit6si dii (F0

I l0 liter 219,-
120 liter 239,-
240 liter 478,-

Ed6nym6ret Esyszeri nett6 iiritesi dii Gt)
1 10 liter 797,-

120 liter 232,-

240 liter 465,-

1 100 liter 2 731,-

Tdbblethulladek gyiijt6s6re szolg6l6 zs6k tua: 361,- Ft+Afaldb.

Szerz6d6 Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatilyos AIA
tiirv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6mak el.

11. A[amihullad6kgazddlkodrisikiizfeladat-ellitis
1l.l Az rillami hullad6kgazd6lkod6si ktizfeladat ell6t6s6ra l6trehozon szetvezet
kijeliil6s6r6l, feladatk6r6rtil, az adatkezelds m6djrir6l, valamint az adatszolgdltat6si

kritelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Komr. rendelet

(Adatkorrn.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjdn a Korm6ny a Ht.32lA. $ (l) bekezd6sben

meghatiirozott feladatoka Koordinril6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodrisi
Koordindl6 6s Vagyonkezel6 Z6rtkiir0en Miikdd6 R6szv6nyt6rsasdgot jeliilte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a ktizszolgiiltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgdltatas alapj6n 6llitja ki. A kdzszolgiltat6 hirinyos vagy
k6sedelmes adatszolgeltat6sa eset6n a Koordindl6 szerv a nem megfeleki adatszolgiltatassal
6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordinil6 szerv :iltal legut6bb kisz6mliizott
k6zszolg6ltatisi dijr6l rillit ki sz6mlit. Az ezz.el iisszefiigg6sben keletkez6 dljkonekci6 eset6n

minden helyt6ll6si ktitelezetts6g a Kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kiizszolg6ltat6si

dijktiliinbiizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kiizszolgriltat6nak fizetend6 esed6kes

szolgiltaiisi dijba beszimitja. A kdzszolgiltat6 hi6nyos vagy helyelen adatszolg6ltatdseb6l

ered6, a Koordinril6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kirillitott sz6rnl6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt a Kdzszolg6ltat6t telheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordin6l6 szew az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolgdltatdsb6l

kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kiizszolgriltatdsi dijfizet6s
meghatirozva az adatszolgiiltatdsban, ugyanakkor velelmezhet6, hogy az ingatlannal
6sszefiigg6sben teljesit6s tiirt6nt. A Koordin6l6 szerv e kiirben jogosult ingyenesen adatot

kdrni az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megrillapit6sa irdek6ben.



A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv meghildi a

ktizszolgdltat6nak, 6s felhivja a kiizszolgilltat6t, hogy a meghildiitt ingatlanokon vbgzett
szolg6ltat6s6nak megfelel6en konigrilja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legk6s6bb az 6rtesit6s klzhezvttel6t kOvetd 8 napon beliil.
A konekci6t k<ivet6en - a k6zszolg6ltat6 elt6r6 adaszolgiltatilsa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a ktizszolgdltat6si dfjat az ingatlantulajdonosnak szfimli,zza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv aktszitmlinott 6s az ingatlanhaszndL6 Lltal hat6rid6n beltil ki nem
fi zetett krizszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Ktizszolg6ltat6 r6sz6re akozszolgiltat6si szerz6d6sben riigzitett feladatok ell6tr{s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdilkod6si ktizszolg6ltat6si dij megrillapit6s66rt felel6s
rniniszter 6lal meghat6rozott szolgiltatis i dijat fizet.

11.6 A kdzszolg6ltat6 az 0nkonn6nyzat, mint ell6tds6rt felel6s 6ltat kiadott
teljesitisigazoldssal igazolja, hogy a krizszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nern
rneriilt fel. A teljesit6sigazol6siak a kdzszolgtiltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rilszilre a

rendszeres adatszolgdltatds keret6ben trirt6n6 rnegkiild6se a szolgiltatAsi dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkormdrryzzt k<iteles a teljesit6sigazolist a Kcizszolgiltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot kiivet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormhnyzat a teljesitesigazolis
kiad6sival alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, irgy a kiizszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezd kir6t az0nkorm6ny zat fel6, drv6nyesiteni.

ll.7 A szolgdltat6si dijban a hullad6kgazdrilkoddsi kiizszolg6ltatds teljes kiizvetlen k<ilts6ge

megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik irgy,
hogy a kdzszolgdltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeltilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drt6kesitesbdl eredd bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjrin az Onkorminyzat a kozszolgdltatAsi
szerz6d6st annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t krivet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8
napon beliil elektronikus irton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz€re.

12. A kiizszolgiltatfsi szerzdd6s hat6lya
Felek jelen szerz<id6st 2023. januir 01. napj6val kezd6d6 hat6llyal, hat6rozott id6re, 2023.
jrinius 30. napj6ig kdtik.

Felek a szerz<id6st ktiztis megegyezEssel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. Akiizszolgriltatdsiszerz6d6smegsziin6se
A ktizszolgriltat6si szerz6d6s rnegsztinik
a) a bewrc meghatarozott id6tartam lej 6rtrival,
b) a Kozszolg6ltat6 j ogut6d n6lktili megsziin6s6vel,
c) ekill6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6d<itt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek kriztis megegy ez€s6vel.

6.^_



13.1 Az dnkormiinyzat a k<izszolg6ltatdsi szerz6d6st a Polgrri Tiirv6nyktinyvben
meghal{rozott felmondrisi okokon tf lmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kiizszolg6ltat6

- a hullad6kgazd6lkod6si kiizszolg6ltatds ell6t6sa sordn a kdmyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rA vonatkoz6 hat6s6gi dcint6s cl<iir6sait srilyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6sCg vagy a hat6s6g joger6sen rnegrillapitofta,

- a szerz6d6sben megdllapitott kiitelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette.

- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltatisi szerz6d6st az Onkorm6nyzat felrnondja, ha a

Kiizszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi
v6lem6nnyel.

13.2 A K6zszolg6ltat6 a Polgiri T6rv6nyktinyvben meghat6rozottakon tulmen6en a

ktizszolgdltat6si szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkorminy zat a ki5zszolgiilatrisi szerz6d6sben mcghatirozott k6telezetts6g6t - a

Ktizszolgdltat6 felsz6lit6sa ellen6re - stlyosan megs6rti, 6s ezzel a Ktizszo196ltat6nak

kArt okoz, vagy tkad|lyozza ahrr llad6kgazdilkoddsi ktizszolg5ltatis teljesit6s6t; vagy

- a kiizszolgdltatdsi szerz6d6s megkdt6s6t kdvet6en hat6lyba l6peft jogszab6ly a

kiizszolg6ltatdsi szerz6d6s tartalmi elemeit rigy vriltoztatja meg, hogy az a

Kozszolgeltat6nak a hullad6kgazd.ilkod6si kiizszolgiltatis szerz6d6sszerfi teljesit6se

kiir6be tartoz6 ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s mert6kben serti.

13.3 Ha a hullad6kgazdilkoddsi szerz6d6st a k6zszolgiltat6 felmondja, a telepiil6si

<inkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az irj kdzszo196ltat6 kiv6lasztds6r6l.
A fentiek teljesiil6se eset6n a k6zszolg6ltatisi szerz6d6s felmondrisi ideje 6 h6nap.

A felmonddsi id6 alatt a Kiizszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolgiltat6st villtozatlanul
ell6tj a.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6t meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s

neki felr6hat6an sziinik meg, az brfr.onnfinyzal az 6ves kiizszolg6ltatrisi dij S}%-inak
megfelel{i meghiirsuHsi kiitber fizet6s6re k6teles.

14. Elj{rds e szerzdd6s megszflndse eset6n

A ktizszolg6ltatrisi szerz6des megsziin6se vagy megsziintet6se eset6n a Kiizszolgriltat6 az rij

kdzszolg6[tat6 kiv6laszt6sriig, de legfeljebb 6 h6napig a kiizszolg6ltat6st v6ltozatlanul elldtja.
A huilad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltat6si szerz6d6s megszfin6se eset6n a kdzszolgriltat6s

ell5tils6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvdntart6sait a K6zszolgiiltat6 a

teleptil6si dnkormdnyzatnak a kdzszolgeltat6si szerz6d6s megsziin6se napjiin 6tadja.

15. Jogvitrlk int6z6se

Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egymds ktiz6tti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.

Amennyiben a jogvit6t a Felek tirgyalds ritj6n 60 napon beliil nem tudjek rendezni, a bir6s6gi
elj6nis lefolytatAsfua a P6csi J6r6sblr6sig, illewe 6rt6khat6rt6l fiigg6en a P6csi T6rv6nysz6k

illet6kessdg6r kijtik ki.
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16, trtesit6sek
A jelen szerz<id6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st irdsba kell
foglalni.
A szerzrid6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sle, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm6nyzat resz6r<jl:

n6v: K6rasz Istv6n polg6rmester

telefon: 06-69/696-68'l
e-mail: pmversend@boly.hu

a Kiizszolg{ltat6 risz6rcil:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet<i
telefon: 72l 805-420

e-mail: delkornfqdelkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nevet, cinret, e-nrail cim6t. telefonszem6t stb.) a Felek kiz6r6lag a

szerz<id6s teljesit6s6vel osszcfiiggti kapcsolattartes celjdb6l, illewe az ahhoz kapcsol6d6

egy6b jogos erdekek 6rvenyesitese 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sordn a

kapcsol6d6 jogszabrilyok 6s adatv6delmi szabi yzataik rendelkezesei szerint jiimak el.

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdSlkodisiProgram
A Kdzszolgriltato ktjteles rgenybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkod6si Projekt

keret6ben rnegvalosulo l6tesitrr6nyeket es eszkciztiket a kiizszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get vii)lalnak, hogy al6vetik magukat a Tilrsuliisi Tandcs hat6rozatainak.

18, R6szleges 6rv6n) tclcnsdg
Amcnnyiben jelcn szcrz6d6s brirmclyik rendelkez6se, vagy annak valarnelyik r6sze

6rv6nytelen vagy kik6nyszeritheretlen, vagy valamelyik szen/, vagy hat6siig vagy bir6sig
annak ervenytelens6g6t ;illapitja meg, irgy a szerztid6s ttibbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszcrithetri, kiv6ve, ha anclkiil b6nnclyik Fel a szerzodest nem kiitdtte volna meg. A
jelen szerzr|desben nem szabAlyozott k€rdesekben els<isorban a hullad6krol szol6 2012. €vi

CLXXXV. trir-v6ny (Ht.). a k<izbeszerz6sekol szol6 2015. 6vi CXLlll. tdrveny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkorm6nyzatair6l szolo 201 I . 6vi CLXXXIX. tijrv6ny (M6N). Yalarnint a

Polgari Trirv6nykdny.vr<il szol6 2013 evi V. t6rveny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

agazati jogszabdlyok irirryadoak.

Jclen szcrz<id6st a Felek annak clolvasisa 6s cneltnczdsc uten, tnint akaratukkal mtndenben

nregegyeztit, j6v6hagyolag ir.iirk alA.

De!-Kom li,: r'Protit Kft.
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