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- krvrlbbia.kban egyiittesen ..Felek" - kdzdtt az aluliron helym 6s napon az aldbbi felt6telek

mellett:

Szerzcid6 Felek a telepiil6si hullad6k gyiijt6sere. szallitiisra es kezelesre vonatkozti kdzszolgtiltatiis
t'olyamatoss6gdnak biztosit6sa erdek6ben a telepiil6si hulladekhoz kapcsol6d6 jogok 6s

kdtelezetts6gek rendezdsere. az eztel kapcsolatos helyi iinkormii,nyzati rendelet v6grehajt{sfua az.

alibbi szerz6ddst kiitik meg:

l. A szerzdd6s c6lja
l.l. Magyarorszrig helyi tinkorm6nyzatainll sz6l6 201 I evi CLXXXIX. t<irv€ny 13. $ ( l)
bckezd6se szcrint a helyi kiiziigyek. valamint a helybot biztosithat6 kcizfeladatok ktir6ben elldtand6

helyi <inkormiinlzati feladatok kiize tartozik kiikin<isen a hullad6kgazddlkodds es a kiimyezet-

eg6szs6giigy (k<iztisztasrig. telepiil6si krimyezel tisztasrigrinak biaositrisa, rovar- 6s r6gcs6l6inAs).

A hullad6krol szol6 2012. evi CLXXXV. torveny (a tovribbiakbar: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se szennt

a telepiilesi iinkorm6nyzal a hullad6kgazdrilkodrisi kiizszolgriltatris ellltdsdt a ktizszolgriltatoval

kiitiin hulladekgazdrilkodrisi ktizszolgiiltat:isi szerztid6s ftjAn bizlositja.

1.2. Jelen szerztid6s az Onkorminyzrt Kepvisetii-testrilete
alapjdn jiitt l6tre.

haldr()zata

1,,1. A jelen szen<ides celja. hogy Beremend nagykcizs6g k<izigazgat6si teriilet6n az

ingatlantulajdonosokndl, hirtokosoknril, haszniilokn:ll (a tovrlbbiakhan egytitt: rngatlanhaszndlo )

keletkezri telepiilesi szihird hulladek kezel6s6re fennrillti k<izszolgriltatrissal kapcsolatban a

hatrilyos jogszabrilyoknak megt'eleklen az dnkorminyzat 6s a Kiizszolgiltat6 kiizdtti
kapcsolatot, a Felek jogait 6s k6telezens6geit szabAlyozt.a.
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2.1. At Onkorm6nyzat megbitza a Ktizszolgiltat6t az aLibb meglratdrozott feladatok

elvegz6s6vel:

Beremcnd nagykrizseg kozigazgatlsr teriileten a telepiilesr hulladek hegyiijtesevel 6s elhelyezes

ce[jdMl tdrt6n6 rendszeres elszallitris6val a szerz<id6sben niigzitett id<itartamban valamint
kez.elesevel es 6rtalmatlanitisdval - a Mecsek-Driiva Hulladekgazddlkoddsi Program eszkriz- 6s

lctcsitmenydllomdnydnak igenybevetel6vel-, krizszolgaltatrisi szez6des keret6ben:

- vegyes hulladek gyiirjtese, szdllitrisa, kezel6se heti I alkalommal.

- lomtalanitiis 6vente 2 alkakrmmal;

- elktlcinitett, hrizhoz men6 /szelektiv/ hulladekgyiijtes ketheti gyakoris:iegal;

- zdldhullad6k gyiljtdse evente 2 alkalommal.

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elvegz6s6t 2t)22. februrir l-jen
megkezdi.

2..1. A jelen szerz6des alapjdm a Kiizszolg6ltat6 a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6 jogszabdlyoknak
es az <inkormdnyzati rendeletnek megfelel6or kiz6r6lagosan jogosult Beremend nagyktizs€g
ktizrgazgat{si teriileten a telepiilesi hullad6k gy6jtds6re es kezel6s6re irdnyul6 krizszolgiiltat:isok
elletAs:ira.

A kcizszolg:iltat6s megnevez6se: telepiilesi hullad6k gyfiijt6s6re 6s kezel6serc iriinyul(r
k<izszolgriltat6i feladabk ellitiisa. amely kiterjed a nem term6szetes szemely ingatlanhaszn6lo a

hdztartasi hullad6khoz hasonlo hullad6k reszet kepez6 vegyes hullad6kiira is, a Hr. 39.g (3)
bekezd6sere tekinteftel.

A ktizszolgtiltatris teljesit6senek teriileti kiterjed6se: Beremend nagykdzsdg krizigazgatrisi reriilet6n.
A ktizszolgriltatris kiir6be tanoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Krikenyi Regronrilis
Hulladekkezel6 K<izpontban vagy ritrak66llom6son. illetve miis, kdmyezetvetlelmi, miikrid6sr
enged6llyel rendelkezd hullad6kkeze16 l6tesitm6nyben.

-1. AzOnkorm{nyzatkiitelezetts6gvdllalisa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt krizszolgriltatas elliltisrira a Kdzszolg6ltat6nak kizilrolagos
jogot biztosit.

-1.2. Az Onkorm{nyzat kiitelezetrseget vdllal:
- a k<izszolgdltatiis hat6kony 6s folyamatos elldtiisdhoz a Kiizszolgiltatri szdm6ra sztikseges

infbrmriciok 6s adatok szolg6ltatiisiir4
- a kcizszolgiiltates kdrebe nem tarloz6 hullad6kgazdrilkoddsi tev6kenysegek kdzszo lgiltatissal

tdrten6 dsszehangol6sri.,nak el6segit6sere,
- a ktizszolgtiltat6snak a telepiil6sen v6gzett mds k<izszolgaltatdsokkal vaki <isszehangolisdnak

ekisegites6re,
- a Kiizszolgiltat6 kizii,r(rlagos kiizszolgriltatrisi jogri,nak biztositrisrira.
- a telepiiles ktizszolg6ltatis igenyhev6telere kdtelezett ingatlanhaszn6liii vonatkozdsdban ncv-

6s cim.;egyz6k iitadiisdra. adategyezet6sre,
- kedvezm6ny, mentess6g esetin annak alapjriul szolgiilo adatok iitadiisrira.
- az onkormrinyzat dltal rendelctben, vagy egyeb m6d.n bi;iositott tlijkedvezrneny vagy

mentess6g miatt felmeriil<i krilts6gek megteritesere a Koordinril6 szerv sz6mdr4



a telcpiilesi ig6nyek kielegitesdre alkalmas hulladek gyfijtesere, szallitrisri,ra, kezeleserc

szolgril6 helyek es lelcsitrndnyek meghatdrozdsdra. Ennek keret6ben kryeltili a

Kiizszolg{ltet6vrl egyeztetve - azokal a gyiilt6pontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a

Krizszolgilltatti iitvegye koztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszniil6kkil, mely

ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott geplri'rmiivel ntm tud behajtani,

. a hulladeksz6llit6 jfumfi szdmdra megt'eleki utviszonyok biztositAsara. (kiiltin6s tekintenel a

tdli h6- cs sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k<izrit iirszelv6ny6be bel6g6 farigak levdgiisiira).

- a k6zszolgAltatdsi szerz6des kdzzet6teler6l a helyben szoklsos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elkiikinitett hullad6kgyffjtesi rendszer helyi felteteleinek megszervezesertil.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) Ak<izszolgiiltat6gondoskodik:

- A hriatartiisban keletkez6:
i. vegyes hullad6k heli egyszer

(Ud{il6 es iddszakosan hasm6ll ingatlanok eser6ben az elldtesi id6szak 6 h6nap - dprilisrol

szepternberig - ahol a Ht. 47.{ (4) bckezdese alapjdn az ingatlanhaszniil6k r6sz6re az 6ves

hulladekgazddlkoddsi krizszolgriltat6si dij 50%-61 kell meg6llapitani.);

ii. elkiil<initetten gyfljtdtt hulladek h6zhoz menS rendszerben ketheti gyakoris6ggal;

iii. lomhulladek 6vente kett6 alkalommal:
iv, zdldhullad6k evente kett6 alkalommal.
tiirten6 iisszegyiijteserdl, elsz6llitiisdr6l es kezel6ser6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekrdl keletkezti hdztart6si hullad6khoz hasonlo vegyes hullad6k
dsszegyfijteser<il, elsz:illitrisil,r6l 6s kezeleser6l

- Az Altala iizemelterett hullad6kgyiijtri ponton. hullad6kgyiljt6 udvarban a hulladek
Atv6tel616l, tisszegyujtes6r6l, elszrillitris:inll 6s kezeleserdl.

b) Adminisarativ feladatok:

- kciny,vel6s, szrirnvitel. berszilrnfejtes

- adminisztniciti. nyilvdntartiis, adatb6zrs-kezel6s

- jogi iigyvitel

- adatszolgaltat6s

c.) az dnkormlnyzattal egyiittmfik<idve a fogyaszt6k sz6m6ra krinnyen hozzdf6rhet6
iigytElszolgilat es tiijekoztatdsi rendszer miikiidtet6se (Kdzponti iigyf6lszolgrilat cime: 7632 Pecs.

Sikl6si rit 58.), valamint a kiizszolgiiltatiissal kapcsolatos lakossdgi trijekozlatris.

4.2. A Kiizszolg{ltat6 k6telezetts6get vrillal tovdbb6:
a) a krizszolgiiltatds folyamatos 6s teljes k<irii ell6t6s6ra.
b) a kcizszolgriltatis meghat5rozoft rendszer, m6dszer 6s gyakonsiig szennti teljesiresere,

c) a krimyezetv6delmi hatosrig riltal meghatrirozotl min6sit6si osztiily szennli ktivetelmenyek
biztositiisera es a min6sit6sr enged6ly hullad6kgazdrilkod6si k,iizszolgriltatdsi szerz6des

hat6lyoss6gdnak ideje alatti ftrlyamatos megletere,
d) a ktizszolgriltatds teljesitesc'hez sziiks6ges mennyrsegii es min6segii jdrmii, gep, eszkriz.

berendez6s biztositisd.,ra, a sziiks6ges l6tszimri 6s kepzetts6gii szakember alkalmazdsdra,
e) a kozszolgtiltatds folyamatos, biztonsiigos 6s bdvithet6 teljesit6s6hez sziiksdges fejleszt6sek es

karhantartdsok el vdgz6sdre.

f) a kiizszolgriltatiis kiir6bc tanozr! hulladek kezelesdre meghatdrozotl helyek 6s letesitmenyek
ig6nybevitel6re. 
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g) nyrlventart6si rendszer miikiidtet6sere 6s a k<izszt,lgd.ltatis teljesitesevel <isszctiiggir

adatszol96ltatiis rendszeres teljesites6re.

h) a nyilvrintartiisi, adatkezelesi es adatszolgaltatiisi rentlszer letrehozdsdhoz €s lblyamatos

miikridtetesehez sztikseges t-eltetelek biztosil6sdra.
i) a fogyasztok szimira ktinnyen hozzril'6rhet<i figyfelszolg6lat es tajekoztatesi rendszcr

. mrik<idtetesdre,

J) a fogyas2ttoi kifogisok es eszrev6telek elint6zesr rendj6nek meg6llapidsttra,
k) a tcvekenyseg ellit6s:lhoz sziiks6ges biztositissal rendelkezik, amely mcgt'elelci f'edezetet nyujt

a feleltiss6gi krirben bekrivetkezctt Onkorman)"atnak okozott esetleges k6rok enyhites6re,

l) biztositja. hogy a vegyes hulladek gyiijtes6hcz z ingatlanhasznrilo legakibb 2 kiil6nb(izii
iirm6nekf gyiiijtriedeny kciz[il vdlaszthasson.

m) tdbblethullad6k elhelyez6set szolgil6, a Kiizszolgdliato Altal biztositott zsAk tbrgalrnazis6ra,
n) a Mecsek-Dr6va Hulladekgazdrilkodrisi Program eszkdz- 6s letesitmdny allomiinyanak

haszn6lal6ra.

A K<izszolgriltato hullad6k,azdiilkodrisi enged6lyenek sz6ma: PE/KTF()i00202-E/2021
A K<izszolgriltat6 megfeleltisegi v6lemeny6nek szhrnal. KP 126937 -212020.

A Kiizszolgdltat(r minrisitesr enged6lyenek szdma: PE/KTFO lOl5E2-212021

Mintisit6si osztAly: C/I.

5. Mentesril a Kiizszolgiltet6 a 4./ pontban meghatdrozott kritelezettsigettil vis rnaior eseten.

krvribba, ha az Onkormri,nyzat nem biztosit az ingatlanok megk<izelitcsehez olyan ritviszonyokat
rho- es sikossiig mentess6g, rlletve egy6b okbril lrl,rhatatlan a ktizrit,', amely a Kiizszolgtiltat6
geplii,rmiiveinek balesetmentes k<izlekedeset biztositja. Ez esetben a Kiizszolgdltat6 az akaddly

elhirukisrit k<ivetti legkiizelebbi szrillitrisi napon k<iteles szolgiiltatnr, mely ulkalommill ktiteles az

eltiz<i clmaradt szrillitasi napokon t-elhalmozodott mennys6gii telepiilesi hulladek elszilllitdsdra is.

6. A Kiizszolgrlltatri jogosult megtagadni a hulladek elszallit6srit:

- az rinkormdnyzat rendeleteb€n el<iirtt(rl elterri tiirol6edeny kihelyezese eset6n,

- ha a tii,roloql6nyben a telepiilesi (kommunrilis) hulla<lek krir6bc nenr tanozo anyag keriilt
elhelyezesre (pl. forro hamu. kri-, 6pitesr tcirmelek, allati tetcm. maro, mergez<i anyag'

eleklronikar hullad6k. foly6kony vagy bel'agyott zsirad6k, gyulekony !'agy robban6 anyag'

nagyobb tededelmt, s yi t6rgy, amely vesz6lyeztctr a hulladeksz:illitiissai fbglalkozir

alkatmazott eg6szseg6t, vagy megrongilhatja a gyiutdberendezdst, kezel<i berendezest.

illetve drtalmatlanit6sa sordn vesz6lyezteti a kiimyezetct.)

- a hullad6k nem a szabvenyos. zri,rt trirol6ed6nyben. illetve nem a Kiizszolgiltatt6,tril vrisarolt
jelzett zsrikban keriil kihelyezesre.

a hulladck oly modon keriil kihelyezesre, hogy a t6nrl6edeny mozgatdsakor a kiszor6d6s

veszelye t-enndll ( nern lezin, illetve seriilt edeny)
ha a t6rol6edeny kririil szabrilyalanul, annak mozgat6st es iiritest zrk adiily ozo rn6don

tiibblethullad6k kertilt kihelyezesre

- amennyben a tirol6edenyek jelzese bevezet6sre keriil - a trirokiedenyek rnatricrijdnak
hirinya, illetve seriilese esetcn.

7. Lz alvAllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgfltatti jogosult alvallalkozolka)t igenybe vennr. A Kiizszolgriltat6 az alvdllalkoz(r
ig6nybevetelet kiitelcs az Onkorm6nyzat szdmdra be'jelcnteni.



7.2. A Felek rdgzitik. hogy az alvrillalkozo tevekenysegeert a Kiizszolgiltat6 0gy felel, mintha

maga jdrt volna el.

E. A Ktizszolgiltat{s teljesites6vel <isszefuggti adatszolgiltatiis biztosit:isa erdek6ben a

Kiizszolgiltatri irz Li pontban meghatArozotl szolgiiltatdsi teriiletre vonatkozrian elkiilonitett
nyi,lviintart6si rendszert kiiteles vezetni. mely tar.almazz,a a szolg6ltatdsi teriiletrcil elszAlliloll 6s

drtalmatlaniton telepiil6si hullad6k mennyis6get.

9. A ktizszolgaltatris igdnybev6telere kcitelezetteknek a kcizszolgriltatiis teljesitesevel
kapcsolatos min<isegi 6szreveteleit. kitirgrisait iriisban a Kiizszolgdltat6 sz6khely6re (7632 Pecs.

Siklosi it 52.) vagy a 7602 Pecs. Pf. I 76. postacimre kell cimezni, 6s a K6zszolg6ltat6 k6telcs
azokat ir6sban, l5 napon beliil megvrilaszolni. Haladektalanul intezked6sre k<iteles a
Kiizszolgiltat6 kdrnyezetszennyez€s eset6ben, ha az a kdzszolgiiltat6si tevekenys6g6vel okozati
osszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrevitel az Onkormrinyzat hell hullad6kkezelesi
ktizszolgiiltatis rendjer6l sz6l6 rendeletenek rendelkez6s6t kifogrisolja a Kiizszolgiltat6 30 napon
beli.il k<iteles az iiglratot - a panaszos egyidejri 6rtesitese mellen- az Onkorminyzathoz
megkiildeni.

10. Kiizszolgiltat6sdije
10.1. A hullad6kgazdrilkodrisi krizszolgriltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s K<izmi.i-szabrilyozrisi
llivatal javaslatiinak figyelanbevetelevel az illet6kes miniszter rendelctben rillapitja meg es a

Koordinrilo szerv szedi be.

A Ht. 32lA. $-a alapjrin az Allami hulladdkgazdrilkodrisi kiizfeladat kereteben uz iilarn beszedi a

k,iizszolgriltatrisi dijat es kifizeti a k<izszolgaltatdrknak a hulladdkgazdrilkodrisi krizszolgAltatasi dij
meg6llapitrisiiert felelos minisacr iiltal meghatarozott szolgriltatrisi dijat.
Az 6llam e feladatainak elliitasara koordinril<i szervezetet (a tov6bbrakban: Koordinriki szen) hoz
l61re.

A helyi krizszolgeltat6, a telepiilesi onkorminyzat. valamint a hullad6kgazdiilkodrisi l6tesitmeny
tulajdonosa megad minden adatot 6s infbrm:ici6t, ami a Koordin6lti szew tbladatkrir6nek
gyakorldsiitroz sziikseges.

A miniszter rendelaben 6llapitla meg a beszedett kdzszolgriltatrisi dij felosztdsrinak elv6t. A
miniszter a Koordinrllo szerv javaslatinak figyelemhev6televel rendeletben rillapftja meg a
Koordindlo szerv 6ltal a k6zszolgiiltatonak tizetend6 szolgriltatiisi dijat.

10.2

A kiizszolgriltato dltal alkalmazort k<izszolgriltatrisi dij megillapitisa a Ht. 46-48.s 6s 91.g, valaminr
a 64r2008. ( I II.28. ) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en ttirtcnt.

Eddnmdrct

60 liter+
80 liter
I I (l I 2() Iitcr

Egyszen nclt6 nrit6si dij
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ra 385 2014 (XIL ll ) Korm. rendelet szennt lakomgatlanr egyedul es iletvitelszerien ha\znelo term,iszctes slemdly

rngatlanhasadld rdsz€re. a tslepiilc!,I dnkorm6nyzat altal kiadot( rgazol6s alapidn

Edenymerel Egyszen nett6 lritesr dij
(Fr) __

ll0 litcr l tt2,-

I l0 liter
120 liter
240 liter
I 1 00 litcr

dijai:

Tiibblethullad6k gylijtesere szolgilo zsa'k rira: 361 ,- Irt+Afa/db-

Szerzitd6 Felek az altaliiLnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindcnkor a hrtelyos AFA

tiirveny rendelkezeseinek megfelel6en j6mak el.

ll. Altaminuura6fgazdilkodisi k6zfeladat-ellitls
ll.l Az 6llami hullad6kgazdrilkodisi kii'zfbladat elkitrisrira l6trehozott szervezet kijeliiles6rril.

t'eladatkiir6r6l. az adatkezeles m6djartil, valamint az adatszolgiiltatrirsi k(itelezetts6gek r6szletes

szab6lyairtil sztSlo 69/2016- (lll. 31.) Korm. rendelet (Adatkonn.rend. ) .]. $ ( l) bekezd6se alapl6n a

Kormri,ny a Ht. 32/A. $ (l) bekezdesben meghatirozott feladatokra Koordinilo szervkcnt az NHKV

Nernzeti Hullad6kgazddlkodrlsi Koordin6l6 6s Vagyonkezelo zirlkoruen Miik'iid6

Reszvenydrsasdgot jeltilte ki.

I1.2 A Koordiniiltr szerv a k<izszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 szAmkikat az Adatkorm rend. 20.$

( l) hckezdese szerinti adatszolg6ltatis alapjri,n 6llitja ki. A k6zszolgriltat6 hianyos vagy kesedelmes

adatszotg6ltatiisa eseten a Koordindlo szelv a neln megfeleld adat szolgaltatdssal erintett

ingatlanhaszndlo tekintet[ben a Koordinrilo szer"- dltal legut6bb kiszrimliizott krizszolgriltatrisi dijnll

rillit kr sziirnlit. Az ezzel tisszefiigg6sben keletkez6 dijkonekci6 esettln minden helyt6llesi

kdtelezetrs6g a ktlzszol96ltat6t terheli. Az igy keletkez<i kiizszolgriltatiisi dijkiiltinhtizet pozitiv

merleg6t a Koordiniifti szerv a ktizszolgiiltat(rnak fizetend<i esed6kes szolgriltatrisr dijba besz6mitla.

A kiizszolgdltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszotg:iltatiis6bol eredti, a Koordiniil6 szcrv 6ltal nem

megl'elel<i adattartalommal kiiillitott sziirnLi.kkal kapcsolatos valamennyi kdvetkezm€ny6rt a

kiizszolgaltat6t terhefi a felel<iss6g.

Egyszeri netto iirit6si dij

I l0 liter

i

2 500,-

Edanymeret

120 litcr



I l.l A Koordin:il6 szen az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolgriltatrisb6l

kiindulva megiillapitja azon rngatlanok krirdt, amelyre nincs k6zszolg6ltatisi dijfizetes
meghat6rozva az adatszolgdltatdsban, ugyanakkor v6lelmezhetri. hogy az ingatlannal

risszcfiiggesben teljesit6s tdrlent. A Koordrnrilti szen' e ktirben jogosult ingyenesen adatot keml az

illetekes hat6siigtol a 20. $ (l) bekezdes szennti adatszolgiiltatrisbol hirinyz6 ingatlanok es

szii*,seges adataik megrillapit6sa erdekeben.

A fentiek alapjin rdgzitetl ingatlanok adatait a Koordinrilti szerv megk di a ktizszolgriltat6nak, 6s

felhivja a kiizszolgriltatot, hogy a megkfildtitt ingatlanokon v6gzen szolg6ltatds6nak megfelelrien
korrigrilja a 20. g ( l) bekezdes szerinti adatszolg:iltatist legkesribb az ertesites kezhezv6tel6t kdvet6
8 napon beliil.
A korrekciot kiivct6en - a kdzszolgriltat6 elt6rri adatszolgiltatiisa hiii,nyiiban - a Koordin6l6 szerv a

k<izszol griltat6si dijat az ingatl antulajdonosnak szimlinza ki.

I L4 A Koordinril6 szerv a kisz6mliizott 6s az ingatlanhaszniil6 6ltal hatri,rid<in beliil ki nern
fizetett kiizszolgiiltat6si dij behajtiisa erdek6ben intezkedik.

ll.5 A Kdzszolg6ltat6 rtsz€re a k<izszolg6ltatiisi szerz<idesber rdgzitett feladatok elhitrisd6rt a

Kurrdin6ki szerv a hullad6kgazddlkoddsi k<izszolgriltatesi dij megillapitris6ert felel6s miniszter 6ltal
meghat6rozott szolgdltatrisi dijat fizet.

I1.6 A k<izszolgriltat6 az Onkormdnyzat, mint ellitds€rt felelcis 6ltal kiadon tetjesitdsigazohissal
igazolja, hogy a krizszolgriltalo teljesit6s6vel kapcsolatban kifogiisa nern menllt t'el. A
teljesitdsigazolilsnak a kiizszolgriliat6 eltal a Koordiniil6 szerv r6sz6re a rendszeres adatszolg6ltatiis
keret6ben tiirt6n5 megkiild6se a szolgriltatrisi dij fizet6s6nek felt6tele.
Az Onkormri,nyzat k6teles a teljesitesigazol6st a K<izszolgiiltato r€sz6re a teljesitdssel ennten
idtiszakot kiivet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm hnyz,at a teljesitesigazoliis
kiadrisrival alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik. ugy a kcizszolgriltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo krirdt az Onkormdnyzat lele erv6nyesiteni.

ll.7 A szolgdltatrisi dijban a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgriltatris teljes kiizvetlen kiilts6ge
megterit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rril a Koordinal6 szerv gondoskodik rigy, hogy a

kiizszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot kriteles a Koordindl<l szerv iiltal kijelrilt szervezetnek
dtadni A haszonanyag-ert6kesitesb6l eredri bevdtel a Koordrniilti szervet illetr meg.

ll,8 A Koordiniil6 szen a hullad6kgazdrilkodrisi k<izszolg6ltatiisi szerz6dds Ht. 92lB, g (2)
bekezd6s szerintr megfelekiseg6t vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend- 4.$ (4) bekezd6se alapjdn at Onkormdnyzat a ktizszolg6ltatdsr szerzfu6st aanak
megkait6s6t vagy modositisiit kdvet6en haladdktalanul. de legkes<ibb 8 napon beliil elektronikus
uton megkiildi a Koordinrllti szerv r6sz6re.

12. A kaizszolgiltatdsi szerz6d6s hat6lyr
Felek jclen szerztidest 2022. Iebruir 01. napj6val kezd5d<i hatrillyal hat:irozon id6re, 2023. jinius
30. napj6ig kiitik.

Felek a szerziid6st k6ztis megegyezessel, csak irdsban m6dosithatjriLlt.

13. A kiizszolgiltatdsiszerz6d6s megsziin6se
A ktizszolgriltatrisi szerz6des megsz0nik
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,,, a benne meghatiirozott id<itartam lejdrtdval.

h) a Kdzszolgitlt tri jogut6d nelkiili megsziin6s6vel.

c/ eLilLissal. ha a teljesit6s m6g nem kezdridiitl meg,

d/ t'elmondrissal

c) a lblek ktiziis megegyezesevel

t 
j,t ez Onkorm inyzat a kiizszolgiiltatiisi szerz<id6st a Polgiiri Trirvdnykiinyvben mr-ghatfuozotl

felmondrisi okokon tulmentien akkor mondhatja fel, ha a Kiizszolg:iltat6

- a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltat6s elkitrisa soran a kiimyezet vedelmerc vonatkozo

jtrgszabrilyok vagy a ft vonatkoz6 hatosrigi diint6s eltiir:isait stlyosan megs6rtette, 6s ennek

t6ny6t a birosrig vagy a hat6srig joger<isen meg6,llapitotta;

- a szerztid6sben megrillapitott kotelezetts6g,6t neki felrohato modon srilyosan megs€rtettel

- a hullad6kgazdrilkod6si kiizszolgriltatrisi szerz6d6st iv 6nkonndnyzat felmt,ndja, ha a

K6zszolgriltato nem rendelkezik mintisit6sr engetlellyel ragy megfelelos6gi v6lemennyel.

13.2 A Kirzszolgaltat6 a Polgiri Ttirv6nykonyvben meghatdrozol takon tilmen<ien a

krizszo196ltatrisi szerzriddst akkor mondhatja t'el, ha

- az 6nkorma,n yzat a kozszolgaltatrisi szerzrid6sben meghatiirozot( k6telezetts6get - a

K<izszolgriLltat6 f'elsz6litrisa ellen6re - sulyosan megseni, 6s ezzel a Kcizszolgiiltatonak kiirt

okoz, vagy akaddlyozza a hullad6kgazdrilkod6si k<izszolgii,ltatas teljesites6t; vagy

- a krizszolgrirltatiisi szerz<id6s megk6tes6t k6vet<ien hatrilyba lepett jogszabrily a

krizszolgriltatiisi szerztid6s tartalmi elemeit fgy v6ltoztatja me& ht'gy az a

K<izszolg6ltatonak a hulladekgazdiilkodrisi krizszolgriltat6s szerz6desszerii tellesrt6se ktir6be

tarloz6 lenyeges es jogos erdekeit jelent<is mert6kben serti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrllkodrisi szerz6d6st a ktizszolg6ltat6 tblmond;a, a telepiilesi tinkormii,nyzat

halad6ktalanul gondoskodik az rij kiizszo196ltatri kiviil aszt6siir6 I

A fentiek teljesiilese eset6n a ktizszolgaltat:isr szerziidds t'elmonddsi ideje 6 h6nap.

A felmond6si rdri alatt a Krizszolgiiltato a hulladekgazddlkoddsi k6zszolgeltatest vAltozatlanul

elliitj a

13.4 Ha a teljesit6s az Onkormdnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illet!e, ha a szerztid6s neki

tblr6hatoan sziinik meg, az 6nkormanyzat az evcs ktizszolgdltatrisi dij S{)%-anak megt-elelri

meghirisul6si ktitb6r fizet6sere kiiteles.

14. Eljirris a szerz6d6s megszfin6se eset6n

A kdzszolgriltatiisi szerzrides megsziin6se vagy megsziintetise eset6n a Kiizszolgdltat6 az [j
kiizszolgdltat6 kivrilasztasriig, de legfbljebh 6 h6napig a kiizszolgd{tatiist vriltozatlanul ell6tja.

A hullad6kgazd6tkod6si ktizszol96ltatdsi szerzrides megsziindse cet6n a kdzszolgrlltatas elkitris:ival

kapcsolatos. folyamatban levci iigyek iratait es nyilvdntartasart a Krizszolgriltato a telepiilesi

iinkorminyzatnak a kdzszolgiltatdsi szerz<id6s megszirn6se nap-tan dtadja.

15. Jogvit6k int6z6se

Felek megallapodnak. hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egymds kozritti tiirgyaldsok soran

igyekeznek rendezni.
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Amennyiben a jogvitdt a Felek tiirgyalas utjen 60 napon beliil nem tudj:ik rendezni, a bir6sagr

elj6rris lefirlyatrisdra a P6esi Jrirdsbirosiig, illetve 6rtekhatii,rtol fiiggticn a Pecsi Ttirvenysz6k

illet6kess6g6t kaitik ki.

l6.6rtesit6sek
A jelen szerz6dessel kapcsolatos hrirmely ig6ny,t vagy nyilatkozatot, k6vetel6st irdsba kell fbglalni.

A szerz6d6s teljesitesevel kapcsolatos iigyintdzesre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az 6nkorminyzrt r6szer6l:
nev: Theisz Ferenc polgermester

telefon: 72/574-922
e-mail : polgarmester@)beremend.hu

a Kiizszolg{ltat6 reszenil :

nev: Birti P6ter iigyvezet6
telefon: 72l E05-420

e-mail : delkom(adelkorn.hu

17. Mecsek-Drlva Hulled6kgazdllkod{si Program
A Ktizszolgriltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Drava Hullad6kgazdilkodrisi Projekt keret6ben
megval6sultl l6tesitmenyeka 6s eszktiz6kei a kiizszolgeltates teljesitese kapcsri,n. Felek
kiitelezetts6get vrillalnak, hogy akivetik magukat a Trirsulasr Tandcs hatirozatainak.

It. Rdszleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s brirmelyrk rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze erv6nyelen
vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamellk szerv, vagy hatosdg vagy bir6s6g anni*
ervenyelens6gdt 6llapitja meg, ugy a szerz6des ttibbi r6sze ervenyes 6s kikenyszerithet6. krv6ve, ha

anelkiil brirrnellk Fdl a szerz6ddst nem kiitdtte volna meg.

A jelen szerz<idesben nem szab6lyozoft k6rdesekben els6sorban a hullad6kr6l szr5l6 2012. evi
CLXXXV, tiirv6ny (Ht.), a kiizbeszerzesekr<il sztilti 2015. evi CXLlll, tiirveny (Kbt.). a

Magyarorszdg <inkormdnyzatair6l sz6ki 201 l. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny (M<iw), valamint a Polgriri
Ttirvenyk<inyvr6l sz6l6 2013. evi V. t6rveny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkozo 6gazati
jo gszabril yok irdnyad6ak.

Jelcn szerztid6st a Felek annak elolvas6sa is 6rtelmez6se

megegyez5t. j6vdhagyolag i4ri& al:i.

rninl akaratukkal mindcnhenutdn.

. Fegfegyz'kszam: 02_09-0&1556
/ I Ad6szdm: 11541587.2-02
/ \l
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