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HULLADt KGAZDALKODASI TOzSzOLGALTATAST Szrnz6of S

amely l6trejritt egyr6szr6l : Kaposszekcs6 Kiizs6g Onkorm Anyzata
szekhelye: 7361 Kaposszekcs6, Tdncsics utca 30.

PIR sz6m: 415750
ad6szrim: 1 541 57 54-2-17

k6pviseli : Badirczy -Cslba Zsuzsanna poig6rmester

mint 6nkorm6nyzat (a tovribbiakban: Onkorminyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit
Korl6tolt Felel6ss6gii Tdrsasdg

sz6khelye: 7632 P,bcs, Sikl6si tt 52.

c6gj egyz6kszdm a: 02-09 -0645 56

ad6sz6ma: 1 | 541 587 -2-02

KUJ szrlma: 1002'79306

KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Regiondlis Hullad6kkezelo
K6zpont/;
KSH szdma: 1 I 541 587 -381 | -5'7 2-02
k6pviseli: Bir6 P6ter i.igyvezet6

mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

mrisr6szrol:

- tovdbbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az alAbbi felt6telek mellett:

Szerz6d6 Felek a telepiildsi hullad6k gy[jt6s6re, sz6llit6srira 6s kezel6s6re vonatkoz6 k<izszolg6ltat6s

folyamatossdg6nak biaosit6sa 6rdek6ben a teleptil6si hulladekhoz kapcsol6d6 jogok es kritelezetts6gek

rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkormdnyzati rendelet v6grehajlhsira az aldbbi szerz6d6st k6tik
meg:

1. A szerz6d6s c6lja, a kiizszolgiltatis min6s6gi ism6rvei

1.1, Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6[6 2011. 6vi CLXXXX. tdrveny 13. $ (1) bekezd6se

szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok k<ir6ben ellStand6 helyi
6nkormdnyzati feladatok kozd tarlozik kiilcin<isen a hullad6kgazdrilkod6s 6s a k<imyezet-eg6szs6giigy
(k6aisztas6g, telepiilesi kdmyezet tisztas6gAnak biztositrisa, rovar- 6s nlgcs6l6irt6s).

A hullad6k6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se szerint a
telepiil6si 6nkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatris ell6t6s6t a kozszolgilltatival k6t6tt
hullad6kgazdilkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6s utj6n biztositja.

1.2. Jelen szerz6d6s az Onkorm6nyzat Kepvisel<i+estiilete a sz. KT.
hatirozata alapjhn jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Kaposszekcs<i Kdzs6g kdztgazgathsi teriileten az

ingatlantulajdonosoknil, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt: ingatlanhaszn6l6)

keletkez6 telepiil6si szikird hulladek kezel6s6re fenn6ll6 k<izszolg6ltatdssal kapcsolatban a hat6lyos



jogszab6lyoknak megfelel6en - az Onkormfnyzat 6s a Kiizszolgfltat6 koz<itti kapcsolatot, a Felek
jogait 6s kdtelezetts6geit szabiiyozza.
)
2,1. Az Onkorm inyzat megbizza a Kdzszolgiitat6t az alAbb meghat6rozott feladatok elv6gz6s6vel:
Kaposszekcs<i Kdzs6g kdzigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k begyiijt6s6vel 6s elhelyez6s c6ljrib6l
tdrt6n<i rendszeres elsz6llitiis6val a szerzod6sben rogzitett id6tartamban, valamint kezel6s6vel 6s

iirtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodisi Program eszkoz- 6s

l6tesitm6ny6llomhnyinak ig6nybev6tel6vel-, k<izszolg6ltat6si szerz<ides keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiljt6se, sz6llit6sa, kezel6se heti 1 alkalommal;

- lomtalanitiis 6vente egy alkalommal;

- elkiildnitett /szelektiv/ hulladekgyiijt6s hAzhoz meno 6s gyrijt6szigetes rendszerrel;

- z<ildhullad6k sz6llit6sa 6vente hat alkalommal.

2.2. AKdzszolgiltatf a2.1. pontban meghatrirozott feladatok elvdgz6s6t 2022.07.01. napjin megkezdi.

2.3, A jelen szerz6d6s alapj6n a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6 jogszab6lyoknak 6s

az onkorminyzali rendeletnek megfelekien kizrir6lagosan jogosult Kaposszekcs6 Kdzs6g kozigazgatisi
tertilet6n a telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6s6re irinyul6 kdzszolgdltatdsok elletAsera.

A k<izszolgriltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyiijtes6re 6s kezel6s6re ir6nyul6 k6zszolg6ltat6i
feladatok ell6t6sa, amely kite{ed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 a hiLztaftesi hullad6khoz
hasonl6 hullad6k rflszdtk6pezo vegyes hullad6kiira is, a Ht. 39.9 (3) bekezd6s6re tekintettel.

Akozszolgiltatbs teljesit6s6nek teri.ileti kiteded6se: Kaposszekcs6 Kozs'lgkozigazgatesi teriilet6n.
A k<izszolg6ltatds kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdk6nyi Regionrilis
Hullad6kkezel6 Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, k6rnyezetv6delmi, miikdd6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezeki l6tesitm6nyben.

3. AzOnkormrinyzatkiitelezetts6gvdllalisa

3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltatis eltit6sira a Kdzszolgiitatrinak kizar6lagos
jogot biztosit.

3.2. Az 6nkormrinyzat kdtelezetts6get v6llal:
a) a kiizszolgiltatds hat6kony 6s folyamatos efi tesilrcz a Kiizszolg{ltati szitmira sztiks6ges

inform6ci6k 6s adatok szolg6l tatAsira,
b) a kozszolgiltat6s kdr6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek k6zszolgdltat6ssal

t6rt6n6 <isszehangol6siinak el6segit6s6re,

c) a k<izszolg6ltat6snak a telepiildsen v6gzett m6s k6zszolg6ltat6sokkal val6 6sszehangol6srinak
ekisegit6s6re,

d) a Kiizszolgdltat6 kizrir6lagos k<izszolgdltatdsi joganak biztosit slra az 6nkormilnyzati tulajdonban
l6v<i hullad6kgazddlkodisi l6tesitm6nyek vonatkoz6s6ban,

e) a telepiilds kdzszolg6ltat6s igdnybev6tel6re kritelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban n6v- 6s

cimj e gy zdk 6tad,6s6ra, adategyezet6sre,
f) kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjriul szolg6l6 adatok Atad6sara,
g) az dnkormrlnyzat 6ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy mentess6g

miatt felmeriil6 kdlts6gek megt6r(t6s6re a Koordin6l6 szerr sz&nita,
h) a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, sz6llit6srira, kezel6s6re szolgril6

helyek 6s l6tesitm6nyek meghat6roz6sara. Ennek keret6ben kijel6li - a Kizszolglltatfval
egyenetve - azokal a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a Kdzszolg6ltat6 6tvegye



k<izteriileten a hulladdkot azon ingatlanhasznrll6kt6l, mely ingatlanokhoz a Kdzszolg[ltatf Altal
alkalmazott gepjSrmiivel nern tud behajtani,

i) a hullad6ksz6llit6 j6rmii szfumhra megfelelo irtviszonyok biztosit6siira, (kiikinds tekintettel a t6li
h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k6zut iirszelv6ny6be be16g6 fa6gak tev6g6s6ra),

j) a k<izszolgdltat6si szerzod6s kozz6t6tel&ol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgyfjt6si rendszer helyi felt6teleinek megszervez6s6r6l.

4. AKiizszolg6ltat6kiitelczetts6gei:
4.1.

a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:

- A h6ztart6sban keletkez6:
i. vegyes hullad6k heti egy alkalommal (Udiil6 6s idriszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az

ell6tisi id6szak 6 h6nap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.9 (4) bekezd6se alapjAn az

ingatlanhaszndl6k r|szbre az 6ves hullad6kgazd,ilkoddsi k<izszolg6ltat6si dij 50%-et kell
meg6llapitani.);

ii. elkiikinitettengy.tijt6tthullad6k;
iii. lom hullad6k 6vente egy;
iv. zdldhullad6k 6vente hat alkalommal
ttirt6n<i 6sszegyrijt6ser<il, elszrillit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkezo hbztartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegyfljt6s6r6l, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6serdl.

- Az illtala iizerneltetett hulladdkgyujt6 ponton, hullad6kgnijt<i udvarban a hullad6k ritv6teler6l,
risszegyiijt6serdl, elsz6llit6s6r6l es kezel6s6r<il.

b) Adminisztrativ feladatok:

- kdnyvel6s, szrimvitel, berszdmfejt6s

- adminisztr6ci6, nyilvrintart6s, adatb6zis-kezel6s

- jogi iigyvitel

- adatszolg6ltatas

c.) az Onkormdnyztttal egyi.ittrntikddve a fogyaszt6k szianfura k<innyen hozziferheto iigyf6lszolgdlat
6s t6j6koztat6si rendszer mrik6dtet6se (Kdzponti iigyfelszolg6lat cime: 7632 P6cs, Sikl6si rit 58.),
valamint a kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t|jlkoztat s.

4.2. A Kdzszolgdltat6 k6telezetts6get villal tov6bb6:
a) akozszolgAltatirs folyamatos 6s teljes k6ni ell6tdsrira,
b) a kdzszolg6ltatas meghatrirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kdmyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott min6sit6si oszt6ly szerinti kdvetelm6nyek

biztosit6sdra 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkodrisi krizszolg6ltat6si szerz6des
hat6lyossAg6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a k<izszolgdltat6s teljesit6s6hez sztks6ges mennyis6gii 6s min<is6gii jrlrmii, gbp, eszkoz, berendez6s
biztositdsara, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s kepzetts6gri szakember alkalmazdsira,

e) a kiizszolgltatAs folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sztiks6ges fejleszt6sek 6s

karb antart6sok elv |gzflsdr e,

f) a kdzszolgdltatris ktir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatarozott helyek 6s l6tesitm6nyek
ig6nybev6tel6re,

g) nyilvantart6si rendszer mfik<idtet6sere 6s a kdzszolgiiltat6s teljesit6s6vel 6sszefiigg6 adatszolg6ltat6s
rendszeres teljesit6s6re,
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h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos
mr.ik<idtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biztositiis6ra,

i) a fogyaszt6k szimira kdnnyen hozzAlflrhet6 iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer
mrik<idtet6s6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek megellapitiisera,
k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sztiks6ges biztositrissal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet nyijt a

feleloss6gi kdrben bekcivetkezett Onkorm6nyzatnak okozott esetleges k6rok enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyujt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiil6nbdzo rirm6rt6kii
gyrijt6ed6ny k,iiztil viilaszthasson,

m) tdbblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a K6zszolg6ltat6 6ltal biztositott zs6k forgalmazdsdra,

n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkriz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak haszn6lal6ra.

A K<izszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek sz6ma: PE/KTFO/00202-112022
A K<izszolgriltat6 megfelel6s6gi v6lem6nyenek szhma:. KP 126937 -212020.

A Kdzszolgiiltat6 min6sit6si enged6ly6nek sz6ma: PE/KTFO 101582-212021

Min6sit6si oszt6ly: C/I.

5. Mentesiil a Kiizszolgriltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kotelezetts6gdt6l vis maior eset6n,

tovribb6, ha az 6nkorm6nyzat nem bi osit az ingatlanok megk6zelit6s6hez olyan ritviszonyokat ,/h6- 6s

sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a koz(ttl, amely a Kiizszolgriltat6 g6pj6rmriveinek

balesetmentes k6zleked6s6t biztosida. Ez esetben a Kdzszolgiltatb az akadily elh5rul6s6t kcivet6

legk<izelebbi sz6llit6si napon k<iteles szolgriltatni, mely alkalommal kciteles az el6zo elmaradt sz6llit6si

napokon felhalmoz6dott mennyis6gii telepiil6si hullad6k elsz6llit6srira is.

6. A Kiizszolgrlltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszdllit6s6t:

- az 6nkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt61 elt6r6 t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

- ha a tarol6ed6nyben a telepi.il6si (kommunrilis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag keri.ilt

elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pit6si t6rmel6k, 6llati tetem, mar6, m6rgezo anyag,

elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy robban6 anyag,

nagyobb terjedelmii, sirlyu targy, amely vesz6lyezteti a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6
alkalmazott eg6szseg6t, vagy megrong6lhatja a gytijt6berendez6st, kezel6 berendez6st, illetve
6rtalmatlanitAsa soriin vesz6lyezteti a krimyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvilnyos, zrirt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolg ltatdt6l v6s6rolt
jelzett zsiikban keriil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a tiirol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6drls
vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a trlrol6ed6ny k<iriil szab6ly.talanul, annak mozgat6st es tir(t6st akad6lyoz6 m6don
tobblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a trirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak hirinya,
illetve seriilese eseten.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolg6ltat6 az alvd.llalkoz6
ig6nybev6tel6t kdteles az Onkorm:inyzat sz6miira bejelenteni.

7.2, A Felek rogzitlk, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kdzszolgd,ltat6 tgy felel, mintha maga
j6rt volna el.



8. A Kiizszolgdltatris teljesit6s6vel risszefliggo adatszolg6ltat6s biztositilsa 6rdek6ben a

Kiizszolgriltatri az l.l pontban meghat6rozott szolgdltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilv6ntart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si tertiletrol elsz6llitott 6s

6rtalmatlanitott telepiil6si hulladek mennyis6g6t.

9. A kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k<itelezetteknek a kozszolg6ltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos
minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiitat6 sz6khely6re (7632 P6cs, Sikl6si irt 52.) vagy
a 7602 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgiltat6 kciteles azokat irisban, 15 napon
beliil megviilaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre kciteles a Kiizszolgiitat6 k6rnyezetszennyezds
eset6ben, ha az akozszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel okozati dsszefligg6sben van. Amennyiben apanasz,
6szrev6tel az dnkorm6nyzat helyi hullad6kkezel6si krizszolg6ltatiis rendjdrol s2616 rendelet6nek
rendelkez6s6t kifog6solja, a Kiizszolgdltattf, 30 napon beltil k<iteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti
6rtesit6se mell ett- az On ko rm iny zathoz megktildeni.

10. Kiizszolg6ltatis dija
10.1. A hullad6kgazdrllkod6si ko'zszolgilltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmi-szabillyozisi
Hivatal javaslatiinak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben 6llapitja meg 6s a

Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat keret6ben az 6llam beszedi a

kdzszolgdltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolgrlltat6knak a hulladdkgazdillkod6si k6zszolg6ltat6si dij
meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgilltatisi dijat.
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv) hoz letre.
A helyi kozszolg6ltat6, a telepi.ilesi onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdhlkodbsi l6tesitmeny
tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv feladatk<jr6nek gyakorlilsdhoz
sziiks69es.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolgilltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A miniszter a
Koordin6l6 szerv javaslatiinak figyelembev6tel6vel rendeletben illlapitja meg a Koordin6l6 szerv 6ltal a

k6 zszol g6ltat6nak fi z etendo szol giitatSs i dij at.

10.2 A k6zszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kiizszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht.46-48.$ 6s 91.g,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen trirt6nt. Az
i n gatl anhas zn6l6k 6ltal fizetendo tiri t 6si dij ak :

60 literes ed6ny: 210,- Ft + Afa*
80literes ed6ny: 102,- Ft + Afa
110-120 literes ed6ny: 234,-Ft + Afa
240 literes ed6ny: 305,-Ft + Afa
1100 literes ed6ny: 2.490,-Ft+ Afa
*a 38512014. (X[. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien haszn6l6 term6szetes szem6ly

ingatlanhasznill6 r€sz6re, a telepiil6si onkorm6nyzat riltal kiadott igazolils alapj6n.

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:
60literes ed6ny: 233,-Ft+ Afa
110-120 literes ed6ny: 260,- Ft + Afa
240literes ed6ny: 339,- Ft + Afa
1 100 literes ed6ny: 2.767,- Ft + Afa
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70 literes ed6ny: 143,- Ft + Afa
1 10 literes ed6ny: 234,- Ft + Afa
120 literes edlny: 234,- Ft + Afa
240 literes ed6ny: 305,- Ft + Afa

T<ibblethullad6k gyiijt6sdre szol 9616 zsbk 6r a: 3 6 1,- Ft+Afa/db.

Szenod6 Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos AFA tdru6ry
rendelkez6seinek megfelel6en j6mak el.

11. A[amihullatl6kgazd6lkodisikiizfeladat-elldtds

11.1 Az |llami hullad6kgazd6lkodisi kcizfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet kijel<il6s6r6l,

feladatk6r6rol, az adalkezells m6djdr6l, valamint az adatszolgitltatiisi kcitelezetts6gek r6szletes

szabiilyair6l szol6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet (Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapj6n a

Korm6ny a HI. 321A. g (1) bekezd6sben meghat6rozott feladatokra Koordiniil6 szervk6nt az NHKV
Nemzeti Hullad6kgazddlkoddsi Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 ZriLrtkdnien Miikdd6 R6szv6nytrirsas6got
jel6lte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a k6zszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend. 20.$ (1)

bekezd6se szerinti adatszolgriltat6s alapj6n dllitja ki. A krizszolg6ltat6 hirinyos vagy k6sedelmes

adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordindl6 szerv a nem megfelel6 adatszolgdltat6ssal 6rintett

ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszitmlirott k<izszolgiiltat6si dijr61 6llit
ki szrimlit. Az ezzel dsszefiigg6sben keletkez6 dijkonekci6 eset6n minden helyt6ll6si kcitelezetts6g a

K<izszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolg6ltat6si dijkiildnb<izet pozitiv merleg6t a Koordin6l6

szerv a k6zszolg6ltat6nak fizetendii esed6kes szolg6ltat6si dijba beszrlmitja. A k<izszolg6ltat6 hianyos

vagy helytelen adatszolg6ltat6sdb6l ered6, a Koordin6l6 szerv rlltal nem megfelel6 adattartalommal

ki6'llitott sz6ml6kkal kapcsolatos valamennyi k6vetkezm6ny6rt a Kozszolg6ltat6t terheli a felel6ss6g.

1f3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdEs szerinti adatszolg6ltat6sb6l kiindulva
megrillapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kdzszolg6ltat6si dijfizetds megfiatitrozva az

adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal dsszefiigg6sben teljesit6s t6rt6nt. A
Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot ktmi az illet6kes hat6s6gt61 a 20. $ (l) bekezd6s

szennti adatszolg6ltat6sb6l hiiinyz6 ingatlanok 6s sz0ks6ges adataik megSllapitrisa 6rdek6ben.

A fentiek alapjin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a kdzszolg6ltat6nak, 6s

felhivja a k<izszolg6ltat6t, hogy a megki.ildcitt ingatlanokon v6gzett szolgeltatAsdnak megfelel6en
korrigiilja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatdst legk6s6bb az 6rtesit6s kflzhezvllel€t kcivet6 8

napon beliil.
A korrekci6t kdvet6en - a kdzszolg|ltat6 elt6r5 adatszolgiltat6sa hiAuy6ban - a Koordin6l6 szerv a

kozszolgiiltat6si dijat az ingatlantulajdonosnak sziml zza ki.

1f.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal haterid6n beliil ki nem fizetett
k<izszolgriltatdsi dij behajtdsa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolg6ltat6 r6sz6re a kozszcllgd.ltatisi szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6t6s66rt a

Koordinril6 szerv a hullad€kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatiisi dij meg6llapit6s66rt felel6s miniszter riltal
meghatiirozott szolgiiltat6si dijat fizet.
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1f.6 A k6zszolg6ltat6 az 6nkorm6nyzat, r;rint ell6t6s6rt felel6s 6ltal kiadott teljesitisigazohissal
igazolja, hogy a ktizszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem mertilt fel. A
teljesit6sigazoldsnak a k6zszolg6ltat6 61tal a Koordin6l6 szerv rdszdre a rendszeres adatszolgrlltatis
keret6ben t<irt6n6 megktild6se a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek felt6tele.
Az Onkorm6nyzat kdteles a teljesit6sigazoldst a Kdzszolgiltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett id6szakot
kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm Anyzat a teljesit6sigazol6s kiadris6val alapos indok
n6lkiil kesedelembe esik, rigy a k<izszolg6ltat6 jogosult az ezzel kapcsolatban keletkez6 kdrdt az
Onkormrinyzat fele 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolg6ltat5s teljes kcizvetlen kdlts6ge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy, hogy a
kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijel<ilt szervezetnek etadni.
A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (41 bekezd6se alapjdn az Onkormanyzat a kdzszolgltatsi szerz6d6st
annak megk<it6s6t vagy m6dosit6srit kiivet6en halad6ktalanul, de legk6s<ibb 8 napon beltl elektronikus
tton megkiildi a Koordinril6 szerv r6szere.

12. A kiizszolgr{ltatrlsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6d6st 2022.07.01. napjival kezdod6 hat6llyal hat6rozott idiSre, 2023.06.30. napj6ig
kdtik.
Felek a szerz6d6st k6z6s megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjdk.

13. Aktizszolg6ltatisiszerzdd6smegsziin6se
A k6zszolgiiltatiisi szerzod6s megszrinik
a) a benne meghatArozotl id6tartam lcj6rt6val,
b) a Kdzszolgiitat6 jogut6d n6lkilli megszrin6s6vel,

c) el6ll6ssa1, ha a teljesitds m6g nem kezd6dcitt meg,
d) felmond6ssal
e/ a felek kdz6s megegyezes6vel.

13.1 Az 6nkorm6ny zat a kdzszolgltatisi szerzodbst a Polg6ri Tdrv6nykdnyvben meghatiirozott
felmond6si okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha aKbzszolgl,ltat6

- a hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kdmyezet v6delm6re vonatkoz6
jogszabilyok vagy a rA vonatkoz6 hat6s6gi ddntes el<iir6sait srilyosan megs6rtette, 6s ennek
t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,

- a szerz6d6sben meg6llapitott kdtelezetts6g6t neki fe1r6hat6 m6don srilyosan megsertette.

- a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si szerz<id6st az Onkorm6nyzat felmondja, ha a

Krizszolg6ltat6 nern rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi v6lern6nnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrv6nykdnyvben meghatarozottakon ttlmen6en a kdzszolgriltat6si
szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- az Onkorm inyzat a kdzszolg6ltatdsi szerzod6sben meghat6rozott kdtelezetts6g6t - a

K<izszolgiiltat6 felsz6lit6sa ellen6re - sirlyosan megs6rti, 6s ezzel a K6zszolgiiltat6nak kdrt okoz,
vagy akad{lyozza a hullad€kgazddlkod6si kdzszolgiiltatiis teljesit6s6t; vagy

- a kiizszolgiltat6si szerzod6s megkdt6s6t kdvet6en hat6lyba l6pett jogszab6ly a krizszolg6ltatilsi
szerz6d6s tartalmi elemeit rigy v ltoztatja meg, hogy az a Kdzszolglltat6nak a

hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s szerz6d6sszeni teljesit6se k<ir6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos

6rdekeit jelent<is m6rt6kben s6rti.
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13'3 Ha a hullad6kgazdrilkod6si szerz6d6st a kdzszolg6ltat6 felmondja, a telepiil6si <inkorm6nyzat
halad6ktalanul gondoskodik az rij kdzszolg6ltat6 kiv6lasztiis6r6l.
A fentiek teljestil6se eset6n a kdzszolgiiltat6si szerz<id6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Krizszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul elkitja.

13.4 Ha a teljesit6s az O*orminyzatnak felr6hat6 okb6l meghiusul, illetve ha a szerz6d6s neki
felr6hat6an sziinik meg, az 6nkormanyzat az 6ves kdzszolgdltat5si dij 50%-anak megfe1e16

meghirisul6si k<itb6r fizet6s6re koteles.

14. Elj6rrls a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kdzszolgiltat6si szerz<id6s megszrin6se vagy megsziintet6se eset6n a K6zszolg6ltat6 az ij
k<izszo196ltat6 kiv6lasztds6ig, de legfeljebb 6 h6napig aklzszolgiltatist v6ltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazddlkodfsi k<izszolg6ltatrisi szerzodls megszrin6se eset6n a kdzszolgriltat6s ell6tAsAval
kapcsolatos, folyamatban l6v6 i.igyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Krizszolg6ltat6 a telepiil6si
dnkorm6nyzatnak akozszolgiltat si szerz6d6s megszrin6se napj6n 6tadja.

15. Jogvitr{k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egym6s kozotti t|rgyalilsok sor6n
igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritjrin 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi elj6r6s
lefolltat6s6ra a P6csi Jrir6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l figg6en a P6csi T<iw6nysz6k illet6kess6g6t k6tik
ki.

16. 6rtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st ir6sba kell foglalni.
A szerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az 6nkormfnyzat r6sz6r6l:
nfv: Bad,6czy -Csiba Zsuzsanna polgiirmester
tel efo n: 0 6 -7 4 I 46 6 -228
e-mail : kszekcso@t-online.hu

a Ktizszolgriltat6 r6sz6r6l:
n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszrim6t stb.) a Felek kizir6lag a szen6d6s
teljesit6s6vel dsszefiigg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6 egy6b jogos 6rdekek
6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s

adatv6delmi szab6lyzataik rendelkez6sei szerint j6mak el.

17. Mecsek-Dr6vaHullad6kgazddlkodisiProgram
A Kdzszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venn'i a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt keret6ben
megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk6z<iket a kdzszolgdltatis teljesit6se kapcsrin. Felek kdtelezetts6get
viillalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsuliisi Tan6cs hatilrozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
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Amennyiben jelen szerz6d6s brirmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze 6rv6nytelen vagy
kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6srig annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja
meg, rigy a szerz6d6s tdbbi r6sze 6rv6nyes 6s kik6nyszerithet<i, kiv6ve, ha an6lkiil bdrmelyik F6l a

szerz6d6st nem k6t<itte volna meg.
A jelen szerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6k6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a k6zbeszerz6sek6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rvary (Kbt.), a Magyarorszirg
<inkormrinyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a Polgiri T6rv6nyk6nyvrol
sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6 gazali jogszabilyok irrinyad6ak.

Jelen szerz6dest a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6v ihagy6lag inilk al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Sikl6si rtt 52.

Kaposszekcs6 Klizs69 D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgrlltat6
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