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HULLADEKGAZDALKODAST XOZSZOLGALTATASI SZERZODES

amely l6trejritt egyr6szr6l : Kishars{ny Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7821 Kishars6ny, Pet6fi u. 25.
PIR szrim: 556178
ad6sztim : I 5 5 5617 4-2-02
k6pviseli: L6bri Gdbor polgrirmester

mint dnkorm6nyzat (a tovAbbiakban: Onkormf nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommunrilis Szolg6ltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gd T{rsas6g
sz6khelye: 7632P,bcs, Sikl6si rit 52.

c6gtregy z6kszima : 02-09-0645 5 6

ad6sz6ma: I 1 541 587 -2-02
KUJ sz6ma: 1002':.9306

KTJ sz6ma: 100468989 /Pecs-K6k6ny Regiondlis
Hullad6kkezel6 K6zpont/;
KSH sziirna: 11541587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kdzszolgriltat6, a tovAbbiakban: Kiizszolg{ltat6

m6sr6szr<il:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi
felt6telek mellett:

Szerz6dci Felek a teleptil6si hulladdk gytijt6sere, szAllit6srira 6s kezel6sere vonatkoz6
kdzszolg6ltatds folyamatoss6gii,nak biAosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi 6nkormanyzati rendelet
v6grehajtdsrlra az al bbi szerz6d6st kritik meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi rinkormrlnyzatair6l s2616 201 1. 6vi CLXXXX. trirveny 13. g (1)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok k6r6ben
elldtand6 helyi dnkormrlnyzati feladatok kdz6 tartozik ktil6ndsen a kdmyezet-eg6szs6gtigy
(kdztisztas6g, telepiil6si kdmyezet tisztas6grinak bidositrisa, rovar- 6s r6gcs6l6irtris).

A hullad6kr6l s26162012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se
szerint a telepiiLl6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazdriLlkod6si kdzszolg6ltatas ell6trisdt a
k6zszolgriltat6val kiitdtt hullad6kgazdrilkod6si k<izszolgriLltatdsi szerz6d6s irtjriLn biztositja.

1.2. Jelen szerz6d6s az Onk
alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerz<id6s c6lja, hogy Kishars6ny Kdzs6g krizigazgateii teriileten az

ingatlantulajdonosokniil, birtokosoknal, haszn6l6kn6l (a tovdbbiakban egyiltt:
ingatlanhaszndl6) keletkez6 telepiil6si sziLird hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolgriltat6ssal
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kapcsolatban - a hat6lyos jogszabillyoknak megfelel6en - az Onkorm{nyzat 6s a

Kdzszolgdltat6 k6z<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kritelezetts6geit szabillyozza.

2.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltatfit az al6bb meghatdrozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Kisharsdny Kdzs9g k6zigazgaLisi teriileten a teleptil6si hullad6k begyiijt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l tdrten6 rendszeres elsz6llitas6val a szerzrid6sben figzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitris6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrl'lkoddsi Program eszkdz-
6s l6tesitn6nydllom6nyrlnak ig6nybev6tel6vel - k<izszolgriLltatrisi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hulladek gyfljt6se, sziLllit6sa 6s kezel6se hetente 1 alkalommal

- lomtalanitris 6vente I alkalommal

- zdldhullad6k gyfljt6s 6vente 2 alkalommal

- elhildnitett /szelektiv/ hullad6kglriijt6s k6thetente I alkalommal.

2.2. AKtzszolglltat| a2.1. pontban meghaterozott feladatok elv6gz6s6t 2022. or<tober l.-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d€s alapjrin a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az <inkormiinyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult
KisharsriLny Kdzsflg kdzigazgatdsi tertilet6n a telepiil6si hullad6k glnijt6s6re 6s kezel6s6re
ir6nyul6 kdzszolgAltatasok ell6t6siira.
A k6zszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyujt6sere 6s kezeldsere ir6nyul6

kiizszolgdltat6i feladatok ell6tisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszr6l6
a h{z/"artfisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t kepez6 vegyes hullad6kiira is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6sere tekintettel.

A kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek tertileti kiterjed6se: Kisharsiiny K<izs6g ktizigazgat6si
teriilet6n.
A kiizszolg6ltatris kiir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K6k6nyi Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzpontban vagy 6trak66llomason, illetve mas, k6myezetv6delmi, miik<id6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitrn6nyben.

3. Az Onkormr[n]zat kStelezetts6gvdtlatf sa

3.1. Az dnkorm fityzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltatas ell6t6s6ra a Kiizszolgdltat6nak
kiz6r6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorminyzat kdtelezetts6get vrillal:
- a kdzszolg6ltakis hatdkony 6s folyamatos ell6t6sahoz a K6zszolg6ltat6 szLmfua

sziiksdges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltatrisrlra,

- a k6zszolg6ltat6s k6r6be nem tutoz| hullad6kgazd6lkod6si tevekenys6gek
kdzszolg6ltatrissal tdrt6n6 <isszehango'ldsiinak el6segitdsere,

- a ktizszolg6ltatri.snak a telepiil6sen v6gzett m6s kdzszolg6ltatrisokkal val6
<isszehangol6srinak el6segit6s6re,

- a K6zszolg6ltat6 kizdr6lagos k6zszolg6ltat6si joganak biztosit6sdra
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a teleptl6s k6zszolgdltatds ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhaszn6l6i
vonatkoz6s6ban n6v- es cimjegyz6k 6tad6srira, adategyezet6$e,
kedvezrn6ny, mentess6g eset6n annak alapjdul szolg6l6 adatok 6tad6sara,

az Onkormanyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don bizositott dijkedvezm6ny
vagy mentess6g miatt felmeriil6 k6lts6gek megtfft6sere a Koordin6[6 szerv sz mfura,

a telepiil6si ig6nyek kiel6git6sere alkalmas hullad6k gyrijt6sere, szalliti\sina, kezel6s6re

szo1g616 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatdrozesara. Ennek keret6ben kijeldli - a

K6zszolg6ltat6val egyeztetve - azokal a gyiijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a K6zszolg6ltat6 6tvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasznrll6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolg{ltat6 A{tal alkalmazott gepjd.Lrmrivel nem tud behajtani,
a hullad6ksz6llit6 jdrmii sziimiira megfelel<i ritviszonyok biaositisriLra, fttil6n6s
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a ktizrit iirszelv6ny6be bel6g6
faagak levigasrira),
a kozszolghltatisi szerz6d6s kozzflt5tel,lrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgyujt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervez6s6rol.

4. A Kiizszolg6ltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A k6zszolg6ltat6 gondoskodik:

- A h6ztart6sban keletkezo:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell6t6si idriszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjrin az ingatlanhaszniil6k

r6sz6re az 6ves hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij 50%-6t kell megSllapitani.)

ii. Lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
iii. Zrildhullad6k gyfjt6s 6vente 2 alkalommal
iii. Elkiil<initett /szelektiv/ hullad6kgyiijtds k6thetente 1 alkalommal
tdrt6n6 6sszegyrijt6ser6l, elsz6llit6sar6l 6s kezel6serdl.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo heztartesi hullad6khoz hasonl6 vegyes

hullad6k dsszegyfijt6s6r6l, elsz6llit6sar6l 6s kezel6ser6l.

- Az lrltala iizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgyfi,Ljto udvarban a hullad6k

6tv6tel616l, <isszegyiljt6s6rol, elsz6llitAs6r6l 6s kezel6s6rdl.

b) Adminisztrativ feladatok:

- k6nyvel6s, szilmvitel, b6rsz6mfejt6s

- adminisztr6ci6, nyilvrintart6s, adatb6zis-kezeles

- jogi iigyvitel

- adatszolgeltates.

c) az Onkorm inyzattal egyiittmrik6dve az i.igyfelek szhm ra kdnnyen hozz|ferheto

iigyf6lszolgilat 6s t6j6koztatdsi rendszer mrikddtet6se (K<izponti tigyf6lszolg6lat cime'.7632

Pecs, Sikl6si rit 58.), valamint a kozszolgiltatdssal kapcsolatos lakoss6gi tajekoztat6s.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bb6:

a) a kdzszolg6ltatis folyamatos 6s teljes kdrfl ell6tdsara,



i)
k)

b) a kdzszolg6ltatiis meghatiirozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisdg szerinti teljesjt6s6re,
c) a kdmyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatiirozott min6sit6si osztely szerinti

kdvetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgdltat6si szerz6d6s hat6lyoss6gAnak ideje alatti folyamatos megl6tdre,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gri 6s minds6gri j6rmri, g6p, eszkdz,
berendez6s biztositrlsrira, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gii szakember alkalmaz6sira,

e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sziiks6ges
fejleszt6sek 6s karb antart6sok e1v6gz6s6re,

f) a kdzszolg6ltatris k<ir6be tartoz6 hullad6k kezel6sere meghatifuozott helyek 6s
l6tesitmenyek ig6nybev6telere,

g) nyilvantartisi rendszer mrikddtet6s6re 6s a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6vel 6sszefiigg6
adatszolg6{tat6s rendszeres teljesitds6re,

h) a nyilvrintart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos
mrikddtet6s6hez sztiks6ges felt6telek biztosit6s6ra,

i) az i.igyfelek szirt ra kdnnyen hozzdferlteli5 iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer
miikridtet6s6re,

a fogyaszt6i kifogrisok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek megellapit6srira,
a tev6kenys6g ellittAsifr.oz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfeleld fedezetet
nyujt a felel6ss6gi kdrben bek6vetkezett 6nkormrinyzatnak okozott esetleges kiiLrok
enyhit6s6re,

biaositja, hogy a vegyes hullad6k glijt6s6hez az ingatlanhasznAl6 legal6bb 2 kiiltinb6z6
iirmert6kii g1.tijt6ed6ny kdziil v6laszthasson,

m) t<ibblethullad6k elhelyezds6t szolg6l6, a Ktizszolg6ltat6 6ltal biztositott zsil<
forgalmaziisara,

n) a Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkodrisi Program eszk6z- 6s l6tesltm6ny 6llomriLny6nak
haszn6latilLra.

A K6zszolg6ltat6 hullad6kgazdri'lkodrisi enged6ly6nek szima: pE/KTFO/00202-ll20Z2
A Ktizszolg6ltat6 megfelel6s6gi v6lem6ny6nek s zima: HULLG I l2SB-4n022
A K6zszolgiiltat6 min6sit6si enged6ly6nek szrirna: pEIKTF Ol00Bg9-7 t2022
Min6sit6si osztily: C/I.

5. Mentesiil a K6zszolgdltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezetts6get6l vis maior eset6n,
tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelit6s6he z olyan
titviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan a k6zttt/, amely a
Kiizszolgriltat6 gepjri,rrnriveinek balesetrnentes k6zleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltat6 az akadilly elhrlLrulis6t kdvet6 legkdzelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolgSltatni, mely alkalommal k6teles az el6zb elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gri telepiil6si hullad6k elszilllit6siira is.

6. A Kiizszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszri,llitris6t:

- az dnkormrinyzat rendeletdben el6irtt6l elter6 t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

- ha a tarol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k k6r6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si t6rmel6k, rillati tetem, mar6, mergezi|
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyu tArgy, amely vesz6lyezteti a
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hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyiijt<iberendez6st, illewe drtalmatlanitisa sordn v esz5lyezteti a kdmyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvilnyos, z6rt trirol6ed6nyben, illetve nern a K6zszolg{ltat6t6l
v6srirolt jelzett zsrikban ker01 kihelyezisre,

- a hullad6k oly m6don kertl kihelyez6sre, hogy a Lirol6edeny mozgat6sakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nern lezrirt, illetve s€rtilt ed6ny)

- ha a t6rol6ed6ny k6riil szab6lfalanul, annak mozgatast 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don
tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennlben a trlrol6ed6nyek jelz6se bevezetesre kerti{ - a t6rol6ed6nyek matric6jrinak
hitinya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolg{Itat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolglltat6 az
alv6llalkoz6 ig6nybevCtel6t kdteles az Onkorm inyzat szinnfuabejelenteni.

7.2. A Felek riigzitik, hogy az alvallalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolg{lrat6 rigy felel,
mintha maga jrlrt volna el.

8. A K6zszolgdltatds teljesit6sdvel 6sszefiigg6 adatszolgdltatris biztosit6sa €rdek6ben a
Kdzszolgdltat6 az l./ pontban megfiat[rozott szolgiiltatrisi teriiletre vonatkoz6an elktildnitett
nyilvrintart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgeltatasi teriiLlek6l elsz6llitott
6s ilrtalmatlanitott telepiildsi hullad6k mennyis6g6t.

9. A kdzszolgrlltatds igdnybev6telere k<itelezettek a krizszolgrlltatrls teljesit6s€vel kapcsolatos
min6segi 6szrev6teleiket, kifogr{saikat iriisban a Kiizszotgriltat6 sz6khelyere (7632 p6cs,
Sikl6si rit 52.) vagy a 7602 PEcs, Pf. 176. postacimre kell cfmezni, 6s a K6zszolgdltat6
ktiteles irdsban 15 napon beliil megvdlaszolni. Haladdktalanul int6zked6sre k6ieles a
Kiizszolgr tat6 kdmyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kdzszolgriltatrisi tev6kenys6g6vel
okozati dsszefi.igg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az onkormanyzat helyi
hullad6kkezel6si kdzszolg6ltatris rendjdr6l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sCt kifogrisolja, a
Kiizszolgdltat6 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesit6se mellett-
az 6nkorminyzathoz megkiilderii.

10. Kiizszolg{ltat{s dija
10.1 A hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgriltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzrnii-
szabfllyozAsi Hivatal javaslatrinak figyelembev€teldvel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g (ae) e) ponda alapj6n a Koordin6l6 szerv beszedi a kdzszolgeltat6si dijat 6s
kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6si 6s szolg6ltat6si dij
meg6llapit6s66rt felel<is miniszter rendeletdben foglaltaknak megfelel6en meghatiirozott
szolgiltat6si dijat.
Az 6llam e feladatainak elldt:isrlLra koordinril6 szeNezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
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A hell kozszolg|hatl, a telepiil6si dnkormiinyzat, valamint a hullad6kgazddlkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

fel adatkdr6nek gyakorlis ahoz sziiks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltatasi dij feloszt6srl,nak e1v6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Koordin6l6 szerv iiiltal a k6zszolg6ltat6nak fizetend6 szolg6ltatisi dijat.

10.2 A krizszolgaltato ehil alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij megdllapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91. $, valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel<ien t6rt6nt.

*a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszerfien haszn6l6 termeszetes

szem6ly ingatlanhasznril6 r6sz6re, a telepiildsi tinkormanyzat illtal kiadott igazol6s alapjdn

Ed6nym6ret Esyszeri nett6 iirit6si dii (Ft)

1 10 liter 214,-

120 liter 233,-

240 liter 467..-

770 liter I 498,-

1 100 liter 2140,,-

Ed6nvm6ret Esyszeri nett6 iiLrit6si dij (Ft)

1 10 liter 184,-

120 Iiter 201,-

240 liter 401,-

770 liter 1287,-

1 100 liter I 839,-

T6bblethullad6k gyrijt6s6re szolg6l6 zsdk 6ra: 361,- Ft+Afaldb.

Szerz6d6 Felek az 6ltaiiinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
t6rv6ny rendelkez6seinek megfelel<ien j6mak el.

11. Allamihullad6kgazdr{lkodisikiizfeladat-ellitis
fl.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkodris'i k<izfeladat elliitrisiira l6trehozott szer"'lezet

kijel6l6s6rol, feladatk<jr6rdl, az adatkezel6s m6dj6161, valamint az adatszolg6ltat6si

kdtelezetts6gek reszletes szabrilyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjrin a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
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meghat6rozott feladatokra Koordinal6 szervk6nt az NHKV Nernzeti Hullad6kgazddlkod6si
Koordinril6 6s Vagyonkezel6 Zrlrtkdriien Miikdd6 R6szv6nytdrsas6got jel6lte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a k6zszolgaltat6si dijakra vonatkoz6 szfunl6l<at az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgriltatds alapjri,n 6llitja ki. A kdzszolg6ltat6 hirlnyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel<i adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6mlizott
kdzszolg6ltat6si dijr6l rillit ki sz6ml6t. Az ezzel dsszefiigg6sben keletkez6 dijkonekci6 eset6n
minden helytrill6si kdtelezetts6g a Kdzszolgdltat6t terheli. Az igy keletkez6 k<izszolg6ltatasi
dijkiildnb6zet pozitiv mdrleg& a Koordin6l6 szerv a kdzszolgdltat6nak fizetend6 esed$kes
szolgdltat6si dijba beszrtnitja. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgdltatrisrlb6l
ered6, a Koordinrll6 szerv 6ltal nern megfelel6 adattartalommal kidllitott szdmlikkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6ny6rt a Ktlzszolgdltat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A KoordinrlLl6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6.ltatasb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs k6zszolgriltat6si dijfizet6s
meghatiirozva az adatszolgaltatasban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
tisszefiigg6sben teljes(t6s t6rt6nt. A Koordin6l6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
k€mi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. g (1) bekezd6s szerinti adatszolgaltatasb6l hituyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa erdek6ben.
A fentiek alapjrin r6gzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megkiildi a
k<izszolgaltat6nak, 6s felhivja a k6zszolg6ltat6t, hogy a megkiild6tt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltatrisrinak megfelel6en korrigdlja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgriltat6st
legk6s6bb az 6rtesit6s k6zhezv6telet kdvet<i 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvet6en - a kozszolgbltat6 elt6r6 adatszolg6ltatrisa hiriny6ban - a Koordin6l6
szert a kozszolg6ltat6si dijat az ingatlantulajdonosnak szitmlizza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisziirnl6zott 6s az ingatlanhaszndl6 6ltal hatririd<in beltil ki nern
fizetett k6zszolg6ltatrisi dij behajtasa erdek6ben int6zkedik.

I 1 .5 A K<izszolg6ltat 6 rbszere a kdzszolgdltatrisi szerztid6sben nigzitett feladatok ell6tds6ert
a Koordindl6 szerv a hullad6kgazddlkod6si kdzszolgdltat6si dij meg6llapitds66rt fetel6s
miniszter 6ltal meghatiirozott szolg6ltat6si dijat fizet.

11.6 A kdzszolg6ltat6 az onkorm6nyzat, mint ell6t,is6rt felel6s 6ltal kiadott
leliesitisigazohissal igazolja, hogy a kdzszolgriltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nern
mertilt fel. A teljesit6sigazoldsnak a kdzszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rlszire a
rendszeres adatszolg6ltatris keret6ben t6rten6 megkiild6se a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.

Az Onkormdnyzat kdteles a teljesit6sigazotrist a Kdzszolg6ltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot k6vet6 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az 6nkorm inyzat a teljesitdsigazol6s
kiad6s6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe esik, rigy a kdzszolgrfltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirfit az 5nkormdnyzat fel6 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltatrisi dijban a hullad6kgazddlkodasi kdzszolgiiltat6s teljes k6zvetlen kdlts6ge
megtdrit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

6- p;



hogy a kiizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordindl6 szerv 6ltal kijel<ilt
szervezetnek ritadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsb<il ered6 bevetel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. a.$ ( ) bekezd6se alapjan az dnkormanyzat a krizszolgiiltat6si
szerz6d6st annak megkrit6s6t vagy m6dosit6sdt k<ivetoen halad6ktalanul, de legk6s6bb 8

napon beliil e'lektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgdltat6si szerzdd6s hat6lya
Felek jelen szerzod6st 2022. oktfiber 01. napj6val kezd6d6 hatrillyal, hat6rozott idilre,2023.
jrinius 30. napj6ig k6tik.

Felek a szerz6d6st kdzds megegyez6ssel, csak iresban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgdltatdsiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolg6ltat6si szerzod6s megsziinik
a) a benne meghaterozott id6tartam lej6rt6val,
b) a Kozszolgirltat6 jogut6d n6lkiili megsztin6s6vel,

c) el6lftissal, ha a teljesit6s m6g nem kezdod6tt meg,

d) felmond6ssal

e) a felek k<iz6s megegyez6s6vel.

13.1 Az Onkormriny zat a kozszolg6ltat6si szerz6d6st a Polgdri Ttirv6nykdnyvben

meghat6rozott felmond6si okokon tulmenoen akkor mondhatja fel, ha a K<izszol96ltat6

- a hullad6kgazd6lkod6si ktizszolg6ltatis ell6t6sa sor6n a k<imyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hat6s6gi d6nt6s el<iir6sait sulyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen megdllapitotta,

- a szerzdd6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette.

- a hullad6kgazd6tkod6si kdzszolg6ltatAsi szerz6d6st az Onkormdnyzat felmondja, ha a

Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si engedellyel vagy megfelel6s6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A K6zszolg6ltat6 a Polg6ri T<irv6nyktinyvben meghat6rozottakon ttlmen6en a

k6zszolg6ltat6si szerzodest akkor mondhatja fel, ha

- az dnkorm6ryzat a kozszolg6ltatdsi szerzod6sben meghat6rozott kdtelezetts6g6t - a

K<izszolgdltat6 felsz6litiisa ellen6re - sulyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad|lyozza a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

- a krizszolgdltat6si szerz<id6s megkot6s6t k<ivetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

kdzszolg6ltatrisi szerzod6s tartalmi elemeit rigy v6ltoztatja meg, hogy az a

K6zszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgiltatris szerzod6sszeni teljesit6se

kdr6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazddlkod6si szerzod6st a k<izszolg6itat6 felmondja, a teleptil6si

dnkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az ij kdzszolgdltat6 kiv6laszt6srir6l.
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A fentiek teljesiil6se eset6n a kozszolg|ltatiLsi szerz6d6s fe'lmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si id<i alatt a Kozszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdst v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az 6nkorm6nyzatnak fetr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod6s

neki felr6hat6an szfinik meg, zrz Onkormiinyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dij 50%-rinak

megfelel6 meghirisul6si k<itb6r fizet6sere k<iteles.

14, Eljriris a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A k<izszolg6ltatdsi szerz<id6s megsziin6se vagy megsziintet6se eset6n a K6zszolg6ltat6 az uj

kdzszolg6ltat6 kiv6laszt6s6ig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolghltatitst v6ltozatlanul elliitja.

A hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltatisi szerzodls megsziin6se eset6n a kdzszolgiltatAs

ell6tAs6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvriLntart6sait a K6zszolgriltat6 a

teleptil6si 6nkorm6nyzatnak a k<izszolg6ltat6si szerz6d6s megszrinese napjan 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se

Fetek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitakat els6sorban az egym s k6z6tti t6rgyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.

Amennyiben a jogvit6t a Fetek t6rgyal6s ritjri.Ln 60 napon be'liil nern tudj6k rendezni, a bir6s5gi

elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6rrisbir6s6g, illetve 6rtdkhat6rt61 fiigg6en a P6csi Tdrv6nysz6k

illet6kess6g6t k6tik ki.

16. frtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos bdrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st ir6sba kell

foglalni.
A szerz6d6s teljesitesevel kapcsolatos iigyintdz6sre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm 6ny zat rbszlrol:
n6v: L6ber G6bor polg6rmester

telefon: 721898-460

e-mail : kisharsany@gmail.com

a Kiizszolgiltat6 r6sz6r6l:

n6v: Bir6 P6ter iigYwezet6

telefon:721 805-420

e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6m6t stb.) a Felek kizar6lag a

szerz6d6s teljesit6sevel dsszefiigg<i kapcsolattan6s c6lj6b61, illetve az ahhoz kapcsol6d6

egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a

kapcsol6d6 jogs zabilyok 6s adatv6delmi szab6lyzataik rendelkez6sei szerint jiirnak el.

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazdflkodisiProgram
A Kdzszolgaltat6 k6teles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdz<iket a kozszolg6ltatds teljesitese kapcsin.

Felek kdtelezetts6get vrillalnak, hogy al{vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatfrozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6s6g
annak erv6nytelens6g6t 6llapitja meg, rigy a szerz6d6s tribbi r6sze 6rv6nyes 6s
kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lhil brirmelyik F61 a szerz6d6st nern kdtdtte volna meg. A
jelen szerz6d6sben nan szab6lyozott kerd6sekben els6sorbar a hullad6k6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t6rv6ny (Ht.), a k6zbeszerz6sek<il sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny (Kbt.), a
Magyarorszdg dnkormriLnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi clxxxx. tdrveny (M6tv), valamint a
Polgriri rdrv6nyk6nyw6l sz6l6 2013. 6vi v. t6rv6ny (ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
Agazati jo gszabdlyok ilinyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6vrihagy6lag irjak al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
,si 6t 02.c6 l-os@t556
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