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HUL LADr rCa.zoAt xonASI Ko z S ZuLG ALTATAS I SZERZ6or s

Amely l6trejott egyr6szr6l a: Harkiny \riros Onkormin yzata
sz6khelye: 7815 Hark6ny, Petofi S. u. 2 - 4.

PIR sz6m: 724078

adlszima: | 57 2407 6 -2 -02

k6pviseli: Baksai Endre Tam6s polg6rmester

mint 6nko rmdny zat, a tov6bb i akb an : 6 nkor miny zat

D6l-Kom D6l-Dunintfli Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit KorLitolt Felel6ss6gfi Tirsas6g
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si it 52.

cd gtr e gy zlkszitma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 11541587 -2-02

KUJ szrima:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Krik6ny Region6lis Hulla-

d6kkezelo Ktizpont/

KSH sz6ma: 1 1541587-381 l-572-02

k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto

mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolg6ltat6

miisrdszrol a:

tov6bbiakban egylittesen ,,Felek" - k6zritt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek

mellett:

Szerzodo Felek a telepiildsi hulladdk gytijt6s6re, szSllitisra 6s kezel6sre vonatkoz6 kozszolg6l-

tat6s folyamatoss6grlnak biAositdsa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6k'hoz kapcsol6d6 jogok 6s

kritelezetts6gek rende zlsere, az ezzel kapcsolatos helyi onkormanyzati rendelet v6grehajtasara

az alfubbi szerzoddst ktitik meg:

1. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszirghelyi 6nkorminyzatair6l sz6l6 2OlI.6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (l) be-

kezd6se szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben biztosithat6 k6zfeladatok k6r6ben ell6-

tand6 helyi <inkormfunyzati feladatok kdz6 tartozik kiilondsen a hullad6kgazdilkodils 6s a k<ir-

nyezet-eg1szs6gtigy (koztisztas6g, teleptil6si k<irnyezet tisztas6grinak biztosit6sa, rovar- 6s 169-

cs6l6irtds).

A hullad6kr6l sz6l6 2OI2.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a teleptilesi 6nkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s ell6t6s6t a k<izszol-

g6itat6valk6t6tt hullad6kgazdrllkod6si kdzszolgriltatdsi szerz6d6s ritjrln biztositja.
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1.2. Jelen szerzodds az Onkormiayzat Kepviselo-testiilete 1702021. (XII.17.) sz.hatdrozata
alapjinjott l6tre.

1.3. A jelen szerzodds celja, hogy Hark6ny v6ros kozigazgat6si tertileten az ingatlantulajdono-
sokn6[, birtokosoknril, haszniil6kn6l (a tol'6bbiakban egytitt: ingatlanhasznirl6) keletkezo tele-
pi.ilesi sziliird hullad6k kezel6sere fenn6ll6 kozszolgrlltatissal kapcsolatban - a hat6lyos.jogsza-
brllyoknak megfeleloen - az dnkorminyzat 6s a Kiizszolgriltat6 kozotti kapcsolatot, a Felek
j ogait 6s kritelezetts6geit szab 6ly ozza.

)
2.l.2Az dnkorm6nyzat megbizza aKozszolgdltat6t az al6bb meghathrozott feladatok elv1gz6-
s6vel:

Harkriny Varos kozigazgatrlsi teriilet6n a telepiildsi hullad6k begytijt6sdvel es elhelyez6s c6ljii-
b6l ttirt6n6 rendszeres elszallitrisrival aszerzod6sben rdgzitett id6tartamban, l,alamint kezel6s-
6vel 6s 6rtalmatlanitis6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrlsi Program eszkoz- 6s l6te-
sitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolg6ltatdsi szerzod6s keret6ben:

teleptil6si hullad6k gytijtdse, sziillitrisa 6s kezeldse az Onkormdnyzati rendeletben meg-
hatirozott m6don;
zrildhulladdk gytijt6se risszesen 6vente l5 alkalommal;
elktiltiniteuen gytijtritt (szelektiv) hullad6k elsz6llit6sa hlzhozmeno rendszerben;
lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal.

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elvlgzlslt 2022.januar l-jen
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapjrin a Kiizszolgiltrt6 a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6 jogszab6-
lyoknak 6s az <inkorminyzati rendeletnek megfelel<ie n kizir6lagosan jogosult Hark6ny viiros
klzigazgatisi teriilet6n a teleptil6si hullad6k gytijtds6re 6s kezel6s6re iriinyul6 klzszolgiitatl-
sok ell6t6s6ra.

A ktizszolg6ltatrls megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyiijtds6re 6s kezel6s6re ir6nyul6 k<izszol-
g6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szern6ly ingatlanhaszndl6 ahiz-
tartrlsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszltkepezo vegyes hullad6krira is, a Ht. 39.$ (3) bekez-
d6s6re tekintettel.

A kozszolg6ltat6s teljesit6senek tertileti kiterjed6se: Hark6ny viros kozigazgat6si tertilet6n.
A k<izszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Krik6nyi Regionrilis Hul-
lad6kkezel6 Ktizpontban vagy 6trak66llom5son, illetve m6s, krimyezetv6delmi, mtik6d6si en-
ged6llyel rendelkez6 hullad6kkezelo letesitmdnyben.

3. Az dnkorm ilnyzatkiitelezetts6gv6llalisa
3.1. Az Onkorm6nyzat a 2. pontban irt k6zszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolg iltathnakkizi-
16lagos jogot biaosit.
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3.2. Az Onkorminyzat kotelezetts6get v6llal:
akozszolgdltat6s hatdkony 6s folyamatos ell6tiis6hoz a KozszolgLltat6 szimbra sziikse-

ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltatis6ra,

akozszolgirltat6s kor6be nem tartoz6 hulladekgazd6lkodisi tevekenys6gek k<izszolg6l-

tatilssal tdrtdno 6sszehangol6srlnak elo se git6s6re,

a kozszolg6ltat6snak a telepiil6senvegzett mils k<izszolgriltat6sokkal val6 tisszehango-

liisiinak elosegitdsdre,

a K<izszolg 6ltat6 kizitr6lagos k<izszolg6ltat6si jogdnak biztosit6s6ra,

a telepi.il6s kozszolg6ltattls ig6nybev6tel6re k6telezett ingatlanhasznil6i vonatkozSs6-

ban n6v- 6s cimjegyzfik iltadisitra, adategyezet6sre,

kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok ifiaddsira,
az Onkorminyzat6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmlny vagy

mentess6g miatt felmeriilo krllts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szew szitrnira,

a teleptil6si ig6nyek kiel6gites6re alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, sziilititsina, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatiiroz6siira. Ennek keret6ben kijeloli - aKdz-
szolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a

Kozszolghltat6 iivegye kridertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l, mely in-
gatlanokhozaKdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazott gepjirmrivel nem tud behajtani,

a hullad6ksze\it6jArmii szdmira megfelelo ftviszonyok biztosit6sara, (ktil<intis tekin-

tettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k6zut tirszelv6ny6be bel6g6 faagak

leviigiisrlra),

akdzszolgitltatrisi szerz6d6s kozzetetellrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

gondoskodik az elktildnftett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek megszervez6-

s6rol.

4. AKtizszolgiltatilkiitelezetts6gei:
4.1.

4.1. a)

Telepi.il6si hulladdk begytijt6se, szAllitilsa6s iirtalmatlanitiisa az Onkormdnyzati rende-

I etben megfiatdr ozott m6don :

. Az 6lland6an lakott ingatlanokkal rendelkez6 viirosr6szben a ll0-120, valamint a

80 literes szabviny ed6nnyel rendelkez6 hriaartrisok eset6ben heti 2 alkalommal
riprilis 01. napjrit6l szepternber 30. napj6ig.

. Aziidtil6ingatlanokkal rendelkez6,,vikendtelepen" akozszolg6ltat6 6ltal biztositott
jelzett zs6kok <isszegytijt6se heti 1 alkalommal riprilis 01. napjrlt6l szeptember 30.

napjhig.
. A 2. sz. mell6kletben felsorolt t6rsas-iidtil6kn6l heti 2 alkalommal 6prilis 01. nap-

j6t6l szeptember 30. napjiig.
A tovribbi id6szakban, minden 6v okt6ber 01. 6s miircius 31. k<iziitt:
. Az rilland6an lakott ingatlanokkal rendelkez6 viirosr6szben a 110-120, valamint a

80 literes szabviiny ed6nnyel rendelkezri h6zrart5r,ok eset6ben

. Azi.idtloingatlanokkal rendelkez6 ,,v(kendtelepen" 6lland6 bejelentett lak6ssal ren-

delkezok szabviny ed6nydnek eset6ben.

Elkiildnitetten gytijtdtt (szelektiv) hullad6k szilllitisahivhozmeno rendszerben.

Ztildhullad6k gytijt6se osszesen 6vente l5 alkalommal.

J
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Lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
A rendszeres hullad6ksz6llitris sor6n el nem szilllithat6, szabviny edenyben m6retlikn6l

fogva nem kezelheto hullad6kok szervezett elsz6llit6s6t tartalmazza. A lomtalanftds ido-

pondrlt az rinkormdnyzattal egyeztetve 6llapiduk meg aki a helyi sajt6 ridan ertesiti a

lakoss6got.

A lomtalanit6s sor6n epit6si tormel6k 6s vesz6lyes hullad6k nem kertil elsz6llit6sra

A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hlaartisi hullad6khoz hasonl6 \'egyes hullad6k tissze-

gytij tes6rol, elsz6l litiisrlr6 I 6s kezel6s6r6 l.

Az iitala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgyrijt6 udvarban a hultad6k 6tvetel6rol,

osszegyrijt6sdrol, elszdllftrisar6l 6s kezelds6rol.

b) Adminis ztr ativ fel adatok :

kdnyvel6s, sziimvitel, b6rsz6mfejt6s

adminisztrdci6, nyilv6ntart6s, adatb6zis-kezel6s
jogi iigyvitel
adatszol96ltat6s

c) Az dnkormrinyzattal egytittmrikodve a fogyaszt6k szirmdra ktinnyen hozzdferheto iigyf6l-

szolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer mtikddtetdse minden h6t p6nteki napjan l0:00-16:00 6ra kti-

zolt a Harkiiny, Kossuth L. u.Zla. sz. alatti Mtiveloddsi h6z irodahelyis6gdben.

Itt lehet<is6g van:

a,,vikendtelep" ingatlan tulajdonosai megkritdtt szerz6d6s eset6ben ktildn dij felszrlmi-

trlsa n6lktil jir6 jelzett gytijtrizsak 6tv6telere;

dij megfizet6se mellett a t<ibblet hullad6k kezel6s6re szolgril6 jelzett gytijtozsak 6tv6te-

l6re;

A szer zodds sel kapcso latos m6dositiisok kezdem6nyez6s6re.

Ezen kiviil az iigyfelek rendelkez6sre 611 aKozszolgilltat6 kozponti iigyf6lszolg 6lata, cime:7 632

P6cs, Sikl6si rit 58.; telefon: 721805-410.

4.2. A Kiizszolgilltat6 k<it el ezetts 6 get v6l I al to v6bb 6 :

a) akdzszolgiltatris folyamatos 6s teljes kdni ell6t6sara,

b) akozszolgiltat6s meghatirozottrendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a kdmyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatfuozottminosit6si osztiiy szerinti kdvetelm6nyek

biztositasara 6s a minSsitdsi enged6ly hullad6kgazdilkodrlsi kdzszolgriltatilsi szerzod6s ha-

tdlyoss6ganak idej e al atti folyamato s megl 6t6re,

d) a k<izszolgilltatds teljesit6s6hez sziiksdges mennyis6gti 6s minosdgti j6rmri, g6p, eszkdz,

berendez6s biaositris6ra, a sztiks6ges l6tszimri 6s k6pzetts6gii szakember alkalmazisdra,

e) akozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovithetti teljesit6s6hez sztiks6ges fejleszt6-

sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a kozszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatarozott helyek 6s l6tesitm6-

nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvrintart6si rendszer mtikcidtet6s6re 6s akozszolgdltat6s teljesit6s6vel tisszefliggo adat-

szolg6ltatSs rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilvantart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoziisahoz 6s folyamatos

mtikddtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biaosit6siira,

4
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i)

i)
k)

l)

m)

afogyasztlk szirmina krinnyen hozziferheto tigyfdlszotgrilat ds t6jdkoztat6si rendszer mri-
k<idtet6s6re,

a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitisira,
a tev6kenysdg elhltrlsahoz sziiks6ges biaositdssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyrijt a felel6ss6gi kcirben bekdvetkezett Onkorm ilnyzatnak okozott esetleges k6rok enyhi-
t6s6re,

biaosida. hogy a vegyes hullad6k gyrijtdsdhez az ingatlanhaszn6l6 legallbb 2 ktil<inbdzo
tirm6rt6kti gytij toed6ny kriztil v6laszthasson,

ttibblethullad6k elhelyezlslt szolgdl6, a K<izszolgiltat6 6ltal biztositott zs6k forgalmazl-
s6ra,

n) a Mecsek-Dr|va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llomanyhnak
haszniiatira.

A K<izszolgiltat6 hullad6kgazdrllkodrisi enged6ly6nek sz6ma: PE/KTFOl00202-8t2021
A Krizszol g iltat6 me gfel el6 s6 gi v6lemdny6nek sz6ma: KP I 2 69 37 -2 I 2020.
A Kdzszol g iitat6 minS sit6 si enged6ly6nek sziima : PE/KTFO I 0 ls8,2 -2 I 2021
Min6sft6si osztily: Cfl.

5. Mentesiil a Kiizszolgilltat6 a4.l pontbanmeghatdrozott k<itelezetts6g6tol vis maior ese-
t6n, tovdbbl,haazdnkormrinyzatnembiztosit azingatlanok megk<izelit6s6hez olyan ftviszo-
nyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egylb okb6l j 6rhatatlan a kdrutl , amely a Kiizszol-
giltat6 gdpjrirmtiveinek balesetmentes kdzlekedds6t biaositja. Ez esetben a Kiizszolgiitat| az
akadrily elhrirukisrlt kdvetci legk<izelebbi szrillft6si napon kdteles szolg6ltatni, mely alkalommal
ktiteles az elozo elmaradt sz6llitrisi napokon felhalmoz6dott mennyis6gti teleptildsi hullad6k
elszrillitris6ra is.

A Kiizszolgiitatd jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
az <inkormiinyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 trirol6eddny kihelyezdse eset6n,
ha a trirol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k k6r6be nern tartoz6 anyag ke-
riilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k5-, 6pit6si tdrmeldk, dllati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyflekony vagy rob-
ban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri t6rry,amely veszdlyezteti a hullad6kszrillitrissal
foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a gytijt6berendezdst, kezeki
berendez6st, illetve drtalmatlanit6sa soriin veszllyezteti a k<irnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirttirol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgfltat6t6l v6-
s 6ro I t j elzett zsiikb an keri.il kihel y ez6sr e,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyezlsre,hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll (nenlezdrt, illetve s6riilt ed6ny)
ha a trlrol6ed6ny ktirtil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akadfulyoz6 m6don
tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre
amennyiben a tiirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek matri chjinak
hiinya, illetve s6riil6se eset6n.

6.
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7. Az alvrillalkoz6 I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel r'6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgiltat6 jogosult alvilllalkoz6(ka)t ig6nybe venni, A Ktizszolgiitatil az alviilal-
koz6 rgenyb ev6tel 6t kotel es az 6 nko rm 6ny zat szhmar a b ej elenteni.

7.2. A Felek rogzitlk,hogy az alvrlllalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgriltat6 rigy felel, mintha

maga jint volna el.

8. A Kiizszolgiltat6s teljesit6sevel risszefi.iggo adatszolg6ltat6s biaositdsa 6rdekdben a

Kiizszolgiltart| az l./ pontban meghat6rozott szolgiltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiilonitett

nyilvrintart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletrol elsz6llitott

6s 6rtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

g. A kozszolg6ltatis ig6nybev6tel6re kotelezetteknek akozszolgirltat6s teljesit6s6vel kap-

csolatos min6sdgi 6szrev6teleit, kifogasait ir6sban a Kiizszolghltart6 sz6khely6re (7632P1cs,

Sikl6si ti 52.) vay a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolgiltat6 k<ite-

les azokat ir6sban, 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre koteles a Kiiz-

szolgiltat6 krirnyezets zenrryezls eset6ben, ha az a kozszolg6ltatdsi tev6kenys6g6vel okozati

osszefiigg6sben van. Amennyiben aparrasz, eszrev6tel az Onkorminyzathelyi hullad6kkeze-

16si k<izszolgiltat6s rendj616l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a Kiizszolgdltat6

30 napon beltil koteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett- az Onkorminy-
zathoz megktildeni.

10. Kiizszolgiltatis dija
10.1. A hullad{kgazdSlkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmti-szab6lyo-

zi.5i Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben rillapitja meg

6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapjri.n az illlanihullad6kgazd6lkod6si ktizfeladat keret6ben az iilam beszedi

akozszolg1ltat6si dijat 6s kifizeti akozszolghltat6knak a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si

dij megallapitfus66rtfelel6s miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltatrisi dijat,

Az 6llam e feladatainak ell6t6srlra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6lo szerv)

hozl6tre.
A helyi kozszolgiltat6, a telepiil6si <inkormanyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si l6tesit-

m6ny tulajdonosamegad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv feladatkor6nek

gyakorl6srihoz sztiks6ges.

A miniszter rendeletben illlapitja meg a beszedett kozszolgiitat6si dij feloszt6srinak elv6t. A

miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatanak figyelembev6tel6vel rendeletben illlapitjameg a Ko-

o rdin6l6 szerv 6ltal a kijzszolgdltat6 nak fi z etend6 szolgiitatis i dij at'

10.2

A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkozszolgiltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$, va-

lamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen t<irt6nt.
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Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tiritesi dij
okt6ber I - mircius 31. (Ft)

Egyszeri nett6 firit6si dij
iprilis I - szeptember 30. (Ft)

60liter* tt2.- 96,-

80liter 150,- 129,-

I l0-120 liter 206.- , 176,-

zs6kos iirit6s 243.-
tfrsastidtilo - 50 liter 80,-

*a 385 2014. (XII. 3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dlewitelszenien haszniilo termdszetes sze-

m6ly ingatlanhaszn6l6 r6sz6re, a telepiilesi onkorm6nyzat iiltal kiadott igazol6s alapj6n.

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
okt6ber I - marcius 31. (F0

Egyszeri nett6 iirit6si dij
6prilis I - szeptember 30. (Ft)

80liter t67.- 144,-
I l0 liter ))o _ 196.-
120 liter )\) - 235.-
240liter s05.- 470,-
770liter | 619.- I 506.-
I 100 liter 2 314,- 2 t52.-

Ed6nym6ret Egyszei nett6 iirit6si dij
okt6ber I - marcius 31. (FO

Egyszan nett6 tirit6si dij
6prilis I - szeptember 30. Gt)

110 liter 206,- 176,-
120 | ter ))\ _ 193,-
2401 ter 449.- 38s.-
I 100 liter 2 059.- 1765.-

T<ibblethullad6k gytij t6s6re szolg ii6 zsik ir a: 3 6 l,- Ft+Af a/db.

Szerzodl Felek az illtalinos forgalmi ado megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrllyos AFA
t<irv6ny rendelkez6seinek megfelel<ien j rlmak el.

11. Alami hullad6kgazdirkodirsi kiizfeladat-ellit6s
11.1 Az illlami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ellitdsdral6trehozott szewezetkijelcil6s6rol,
feladatkdr6rll, az adatkezelds m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si kdtelezettsdgek r6szletes
szabiiyair6l sz6l6 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alap-
jin a Kormriny a Ht. 32/A. $ (l) bekezd6sben megltatirozott feladatokra Koordinill6 szervk6nt
az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrllkodrisi Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtkcinien Mrikddo
R6szv6nytarsas6got j ekilte ki.
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ll.2 A Koordiniil6 szerv akozszolgitltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml5kat az Adatkorm.rend.

20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgdltat6s alapj6n rillitja ki. A kozszolgdltat6 hi6nyos vagy

k6sedelmes adatszolgiiltatdsa eset6n a Koordiniil6 szerv a neln megf-elelo adatszolg6ltatiissal

6rintett ingatlanhasznillo tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6mlinottkozszol-
g6ltatrisi dij161 6llit ki szaml6t. Az ezzel osszetiigg6sben keletkezo dijkorrekci6 eset6n minden

helytrillisi kotelezettsdg a krizszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo krizszolg6ltat6si drjktilcin-

bozet pozitil'mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a kozszolgdltat6nak fizetendo esed6kes szolg6ltat6si

dijba besz6mitja. A kcizszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l eredo, a Koor-

din6l6 szerv iiltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6mLikkal kapcsolatos valamennyi

kovetkezm6nydrt a kozszolgitltat6t terheli a fe le I o s s6g.

11.3 A Koordinril6 szery azAdatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l ki-

indulva meg6llapitj a azoningatlanok k6r6t, amelyre nincs k<izszolg6ltat6si dijfizet6s meghat6-

rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto,hogy az ingatlannal osszefiigg6sben

teljesites tort6nt. A Koordinil6 szerv e k6rben jogosult ingyenesen adatot klmi az illet6kes

hat6se$61 a 20. g (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatisb6l hiinyz6 ingatlanok 6s sztiks6ges

adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapjinrogzitettingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi akozszolgilltat6nak,

6s felhivja akozszolgdltat6t, hogy a megktildott ingatlanokonvlgzett szolgiitatits6nak megfe-

leloen konigilja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatdst legk6sobb az 6rtesit6s kfzhez-

v6tel6t k<iveto 8 napon beli.il.

A konekci6t kdvet6en - a k<izszolgSltat6 elt6r6 adatszolgiiltat6sa hiany6ban - a Koordin6l6

szerv a kd zszolgiitat6si d ij at az ingatlanf ul aj dono sn ak sztmiiuza ki.
11.4. A Koordin6l6 szev aY.rszirmllzott 6,s az ingatlanhasmdl6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem

frzetett ko zszol giitat 6s i dij b eh aj t ris a 6rdek6b en int6zkedik.

11.5. A Kozszolg6ltat6 r6szdre akozszolghltat6si szerz6d6sben rdgzitett feladatok ellil/tilsircrt a

Koordin6l6 szerv ahullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6si dij megrlllapitisS6rt felel6s miniszter

61t al me gha tir o zott szolgilltatits i dij at fi zet.

11.6. A kozszolg6ltat6 az6nkormanyzat,mintell6t6s6rt felelos eltal kiadott teliesltisigazolds'

sal igazolja, hogy ak}zszolghltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem mertlt fel. A telje-

sit6sigazolasnak a kozszolg6ltat6 6ltal a Koordinil6 szerv rlszlre a rendszeres adatszolg6ltat6s

keret6ben t<jrt6no megktild6se a szolgiiltat6si dd fizet6s6nek felt6tele.

Az flnkorminyzat kriteles a teljesit6sigazolilst aK}zszolgiitat6 rlsz5re a teljesit6ssel 6rintett

idoszakot koveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormanyzat a teljesitdsigazol6s ki-

ad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, iW akozszolgdltat6 jogosult az ezzel kapcso-

latban keletkez6 kirdt az Onkormrinyzat fel6 6rv6nyesiteni.

11.7. A szolgiitatisi dijban a hullad6kgazdrilkodrlsikozszolghltat6s teljes kozvetlen kdlts6ge

megt6rit{sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik fgy,

hogy a kozszolgiltat6 valamennyi haszon anyagotk6teles a Koordin6l6 szerv 61ta1 kijelolt szer-

vezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg'

11.8. A Koordin6l6 szery a hullad6kgazdilkodrlsi kozszolgilltatdsi szerz6d6s Ht. 9218. S Q)

bekezd6s szerinti megfelel6s e get vizsg6\a.
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Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkormhnyzat a kcizszolgrlltatrlsi szerzoddst

annak megkrites6t vagy m6dositils6t k<ivetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil elekt-
ronikus riton megkiildi a Koordiniil6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgiltatrlsi szerz6d6s hatrilya
Felek jelen szerzodlst 2022. januir 01. napj6val kezdodo hatrillyal hat6rozott idore, 2023.
jfnius 30. napjiig kittik.

Felek a szerzodlst kcizcis megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosfthatjrik.

13. Akiizszolgdltatr[siszerz6d6smegsziin6se
A krizszolgrlltatrlsi szerzodes megszrinik
a)abennemeghatdrozottidotartamlejfu titval,
b) a Kdzszolgriltat6 j o gut5d n6lktili me gsztind s6vel,
c/ elill6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6ddtt meg,
d/ felmond6ssal
e) afelek k<iz6s megegyez6s6vel

l3.l Az Onkormrinyzat akdzszolg6ltat6si szerzdd6st a Polgrlri T<irv6nykrinyvben meghat6ro-
zott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha aKozszolgiitatl

a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgilltat6s ell6t6sa sor6n a kornyezet v6delmdre vonatkoz6
jogszabillyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6siigi drintds elSiriisait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6s6g vary a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta;
a szerz6d6sben megiillap(tott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan megs6r-
tette;

a hullad6kgazddlkodrlsi kozszolgiltat6si szerzod6st az Onkorm6nyzat felmon dja, ha a
K6zszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi v6lem6ny-
nyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polgriri Trirv6nykdnyvben meghatiirozottakon trilmen6en a
kdzszolg6ltatdsi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

az Onkorminyzat a krizszolgdltat6si szerzlddsben meghatinozott kdtelezettseglt - a

Kozszolghltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti,6s ezzel aKozszolg6ltat6nak
kiirt okoz, vagy akadSlyozza a hullad6kgazd6lkodrlsi krizszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy
akdzszolg1,ltat6si szerzod6s megkdt6s6t krivetoen hatiiyba ldpett jogszabiiy a kcizszol-
g6ltat6si szerzodls tartalmi elemeit : gy viito4atja meg, hogy azaKozszolgLiltat6nak a

hullad6kgazd6lkodrlsi kozszolgiitatds szerzbd6sszeni teljesft6se k<ir6be tartoz6l6nye-
ges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkodrisi szerz6d6st a kozszolghltat6 felmondja, a telepiil6si
6nkorm6nyzathaladlktalanul gondoskodlk aznj kozszolgiitat6 kiv6lasztitsir6l.

A fentiek teljesi.il6se eset6n akdzszolgiltat6si szerzild€s felmonddsi ideje 6 h6nap.

9

6.__



A felmond6si ido alatt a Krizszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si krizszolgriltatlst viitozatlanul

ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az 6nkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghifsul, illetve, ha a szerzodds

neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorminy'zat az 6ves krizszolgdltat6si dij 50oh-6nak

megfelel<i meghirisulisi kotb6r fizet6sdre kdteles.

14. Eljrirrls tszerzfidfls megsziin6se eset6n

A krizszolg6ltatasi szerzodds megszrinese vagy megsztintet6se eset6n a Kiizszolgitltat6 az i1

kozszolgiltat6 kiv6lasztris6ig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolghltat6st v6ltozatlanul ell6tja'

A hullad6k gazdiikoditsi kdzszolgriltatrlsi szerzodds megsztinese eset6n akozszolgitltatds ell6t6-

siival kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait es nyilv6ntart6sait a K<izszolgdltat6 a telepti-

ldsi cinkorminyzatnakakozszolgitltat6si szerzodds megsztindse napj6n ittadia.

15. Jogvitik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egym6s

sor6n igyekeznek rendezni.

Amennyiben a jogvit6t a Felek tdrgyal6s ftjan 60 napon beltil nem tudj6k

eljar6s lefolytat6sara a P6csi Jar6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiiggoen a

illet6kess6g6t k6tik ki.

kozotti trirgyal6sok

rendezni, a bir6s6gi

P6csi Ttirvenyszdk

16. t0rtesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st ir6sba kell

foglalni.
A szeruod|s teljesit6s6vel kapcsolatos i.igyint lzlsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm funyzat r6sz6r6l :

n6v: Baksai Endre Tam6s polgiirmester

telefon: 721480-202

e-mail : polgarmester@harkanY.hu

a Kiizszolg iitat6 r6sz6rd I :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6

telefon: 721 805-420

e-mail: delkom@delkom.hu

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazdilkodisi Program

A K6zszolg 6ltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkodisi Projekt keret-

6ben megval6sul6 l6tesitmuryeket 6s eszk<izoket akozszolg6ltat6s teljesit6se kapcsan. Felek

kdtelezetts6get villalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tanics hatirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

l0

6^-



Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze 6rv6nytelen
vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6sdgvagy bir6srig annak 6rvenyte-
lensdgdt illapitja meg, rigy' a szerzodds tdbbi rdsze drv6nyes 6s kikdnyszeritheto, kivdve, ha

anelktil b6rmelyik F6l a szerz6ddst nem kotcitte volna meg.
A jelen szerzoddsben nem szabitlyozott k6rdesekben elsosorban a hullad6kr6l sz5l6 2012. 6vi
CLXXXV. tcirv'dn1' (Ht.). a kozbeszerzdsekrol sz6lo 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny (Kbt.), a Ma-
gyarorszig <inkorm6nyzataiol sz6l6 201l. evi CLXXXX. torv6ny (Motv), valamint a Polgriri
Tdrv6nykdnyvrol sz6l6 2013. dvi V. torv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkozo iryazati
j o gszab 6lyo k irdny ad6 ak.

Jelen szerzriddst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6vrihagy 6lag iqek ala.

Kelt: Harkiny,2021. december 17.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgiltat5

Pdnntgyi ellenjegyzo:
2021.12.17 .
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