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HULLADEKGAZDALKoDASIKilZSZOLGALTATASISZENZONBS

amely ldtrej ott egyr6szrol : K6vig6tiittiis Ktizs6g O nkorm ilnyzata
sz6khely: 7 615 Ktiv6gotottos, Kossuth utca I 6.

PIR sz6m:333696
adoszinn I 533 4682- | -02
k6pviseli : Vizsl6r Ir6n polgdrmester

mint onkorm6 ny zat ( a to vSbbiakban : Onkorm ilny zat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgfltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye:7632 P6cs, Sikl6si itt 52.

cdgegyz6ksz6ma: 02-09-0 645 5 6

adoszhma: I 1 541587 -2-02

KUJ szdma 100279306
KTJ szfima: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis

Hullad6kk ezelo Kozpont/ ;

KSH szitma: I I54I587-38|l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6

mint Koz szol g iitat6, a tov 6bbi akb an : Kiizszol g iitatfl

m6sr6szr6l:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az al6bbi

felt6telek mellett:

Szerzcid6 Felek a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re, szilllitdsira 6s kezel6s6re vonatkoz6

kozszolg6ltatSs folyamatoss6g5nak biztositirsa 6rdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsolod6

jogok es kotelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet

v6grehajtisira az alilbbi szeruodlst ktitik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (1)

bekezdese szerint a helyi koziigyek, valamint a helyben biAosithat6 kozfeladatok kor6ben

ell6tand6 helyi onkorm6nyzati feladatok koz€ tartozik kiilonosen a kornyezet-eg6szs6gtigy

(koztisdas6g, teleptil6si kornyezet tisztas6ginakbiztositasa, rovar- 6s r6gcs6loirt6s).

A hullad6kr6l s2616 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a teleptil6si onkorm funyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg illtatis ellilthsit a

kozszolg6ltat6val kottitt hullad6kgazdllkodSsi kozszolgilltatilsi szeruod6s ritj6n biztositja.

*tror2(vil.r*)
1.2. Jelen szerzldls az Onk rminyztt K6pviselS-testtilete-[{.......:...] Kt.sz. hatirozata

alapjfinjott 16tre.

1.3. A jelen szerz6d6,s c61ja, hogy Kciv6g6tottos K6zs6g kozigazgat6si teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn5l (a tov6bbiakban egytitt:

ingatlanhaszn6lo) keletkez6 telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgiitat6ssal
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kapcsolatban a hatalyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkormilnyzat 6s a

Kiizszolgiitatf kiizotti kapcsolatot, aFelek jogait 6s kotelezetts6geit szabillyozza.

2.

2.1. Az Onkorminyztt megbizza a Kiizszolgiitatfit az al6bb meghat6rozott feladatok

elv6gz6s6vel:

Kclv6gotottos Kozs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s

c6lj6b61 tort6no rendszeres elszSllit6s6val a szerzod6sben rogzitett id6tartamban, valamint

kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitAs6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkodrisi Program eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llomdnydnak ig6nybev6tel6vel -kozszolgbltatirsi szerzod6s keret6ben:

vegyes hullad6k gytijt6se, sziilithsa 6s kezel6se hetente 1 alkalommal;
lomtalanitis 6vente 2 alkalommal;

elktildnit ett I szelektiv/ hullad6kgyiijt6s k6thetente I alkalommal.

2.2. A Ktizszolgiitatf a 2.1. pontban meghatSrozott feladatok elv6gz6set 2023. janu6r 1.-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjrln a Ktizszolgilltatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabirtyoknak 6s az onkormfnyzati rendeletnek megfelel6en krzir6lagosan jogosult

Kciv6g6ttrttos Kozs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gfijt6s6re 6s kezel6s6re

iranyul6 kozszol gSltat6s ok elliltilsfur a.

A kozszolgilltatils megnevezlse: teleptil6si hullad6k gyfjt6s6re 6s kezel6s6re irSnyul6

kozszolgiitat6i feladatok ell6fisa, amely kite{ed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasm6lo

ahitztart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k rlszdtklpezo vegyes hullad6kara is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A kozszolg6ltatas teljesft6s6nek teriileti kiterjed6se: Kciv6g6totttis Kozs6g kozigazgatilsi

tertilet6n.
A kozszolgilltatis kor6be tartoz6 hullad6k elhelyezlse 6s kezel6se: a Kok6nyi Region6lis

Hullad6kke zel6 Koryontban vagy 6tak66llom5son, illetve m6s, kornyezetv6delmi, mtikod6si

enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorm frnyzat kiitelezetts6gv6llalisa
3.1. Az Onkorm{nyzat a 2. pontban irt kozszolgriltat6s elkitasira a Kiizszolg6ltat6nak
kizhr6lagos j o got biao s it.
3.2. Az Onkorm funyzilkotelezetts6get v6llal:

a kozszolg6ltatas hat6kony 6s folyamatos elliltilsit';,oz a Kozszolgilltat6 szilmfira

sztiksd ge s inform iici 6k 6 s adatok szol gSlta tilsira,
a kozszolg6ltatas kor6be nem tartozo hullad6kgazdSlkodrlsi tev6kenys6gek

kozszolg6ltat6ssal tort6nri osszehangol6s6nak elcisegit6s6re,

a kozszolg6ltat6snak a teleptil6sen v6,gzett m6s kozszolgSltatrisokkal val6

osszehangolisanak el6segit6s6re,

aKozszolgiitat6kizir6lagoskozszolghltatitsi jogdnakbiztositisfira

a telepiil6s kozszolgiitatds ig6nybevetel6re kotelezett ingatlanhaszn6l6i

vonatkozasSb an n6v- 6s c imj egy z€k 6tadds6ra, adategy ezet6 sre,



kedvezrn6ny, mentess6g eset6n annak alapjdul szolg6l6 adatok iltaddsira,
az Onkorm6nyzat 5ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedve zmeny
vagy mentesseg miatt felmertiki kolts6gek megt6rites6re a Koordin6l6 szerv szamhra,
a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziilitisara, kezel6s6re
szolgSl6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatitrozisira. Ennek keret6ben kijeloli a
KozszolgSltat6val egyeztefie - azokat a gyujt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgiitato 6wegye koztertileten a hullad6k ot azon ingatlanhasznSl6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kozszolgiltato 6ltal alkalmazott g6pj6rmrivel nem tud behajtani,
a hullad6ksziilit6 jrlrmti szarnira megfelelci ritviszonyok binosititsdra, (ktilonos
tekintettel a teli h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kozut tirszelv6ny6be belog6
fadgak lev6g6s6ra),

akozszolg6ltat6si szerzodlskozzltetel6rol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elktilcinitett hullad6kgffit6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervez1s6r6l.

4. A Ktizszolg iitatil kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kozszolgaltat6 gondoskodik:

A h zlzrt6sban keletkez6 :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
gatlO es id6szakosan hasznSlt ingatlanok esetdben az ellifiAsi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj 6n az ingatlanhaszn6lok
r6sz6re az 6ves hullad6kgazdilkodilsi kozszolg6ltatasi dij 50%-6tkell megrlllapitani.)

ii. Lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
iii. Elkiilonitett /szelektiv/ hullad6kgyrijt6s kethetente I alkalommal

tort6n6 o s sze gyfij t6s6rci l, elszdllitirs 616 I 6 s kezel 6s 616l .

A gazdiikod6 szenlezetekn6l keletkez6 hirnatisi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hul I ad6k os szegytij t6 s6r6 l, elszSllitisfr6 I 6s ke zel6 s6r6l .

Az iitala iizemeltetett hulladekgyrijt6 ponton, hulladdkgytijtri udvarban a hullad6k
ritvetel6r6l, osszegytijt6s6rcil, elsz6llitSsarol es kezel6s6rril.

b) Adminisztrativ feladatok:
konyvel6s, szimvitel, b6rs zfumfejtls
adminisztr 6ci6, nyilvantartSs, adatbSzis-kezel 6s
jogi iigyvitel
adatszolgiitatis

c.) az Onkorm funyzattal egytittmtikodve az tigyfelek szhmhra krinnyen hozzdferhetd
tigyfelszolg6lat 6s tij6koztatisi rendszer mtikcidtet6se (Kozponti iigyf6lszolg6ltat cime: 7632
P6cs, Siklosi ft 58.), valamint akozszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tfujlkortat6s.

4.2. A Kiizszolgiitatil kotelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes koni ell6t6s6r4
b) akozszolg6ltat:ls meghat6rozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesit6sere,
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i)
k)

c) a kornyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott mintisit6si osztilly szerinti

kovetelm6nyek biaosit6sara 6s a mindsit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

kozszolg6ltat6si szerzodes hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t1te,

d) a kozszolgriltatis teljesit6s 6hez sziiks6ges mennyis6gri 6s min6s6gri j6rmi, E6P, eszkoz,

berendez6s biztositfusira, a sziiks6ges l6tszimri 6s kepzetts6gri szakember alkalmazdsdra,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biaons6gos 6s bcivithetci teljesit6sehez sziiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantartSsok elv 6gz6s1te,

0 a kozszolg6ltatas kor6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghalSrozott helyek 6s

letesitm6nyek ig6nybev6tel6re,

g) nyilv6ntart6si rendszer mtikodtet6s6re 6s a kozszolgilltatils teljesit6s6vel osszefligg6

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer lltrehozfrsihoz 6s folyamatos

mtiko dte tlsehez s ztiks 6 g e s fe lt6telek b iao s itilsit a,

D az tigyfelek szhmira konnyen hozziflrhet6 tigyfelszolg6lat 6s tijekoztatdsi rendszer

mtikodtet6s6re,

afogyasa6i kifogSsok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapithsira,

a tev6kenys6g ellitrls6hoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyujt a felekiss6gi korben bekovetkezett Onkorm6nyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,

biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhasndl6legalSbb 2 ktilonbiizci

rirm6rt6kti gytijtoed6ny koziil vrilaszthasson,

m) ttibblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kozszolgilltat6 6lt.al biztositott zsirk

forgalmazhsara.-

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6k gazdilkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitmeny 6llom:lny6nak

haszl:dlatilra.

A Kozszol g6ltat6 hull ad6k gazdillkod6si enged6ly6nek szirna; PE/KTF O l 00202-1 12022

A Kozszolg6ltat6 megfelel6s6gi v6lem6ny6nek szfumal. HIILLG I 12584 I 2022

A Kijzszolg6ltato minrisit6si enged6ly6nek szfuma: PE/KTFO/00889'7 12022

Mindsit6si osztily : Cll.

5. Mentesi.il a Kiizszolgiltat6 a 4.lpontban meghatarozott kotelezetts6g6tcil vis maior eset6n,

tov6bb6, ha az Onkormflnyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6s6hez olyan

ritviszonyokat /tro- 6s sikossig mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kozritl, amely a

Kiizszolg iitatl g6pj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6s6t biaositja . Ez esetben a

Ktizszolg i11tat(r az akad6ly elhtirul6s6t kovet6 legkozelebbi sz6llit6si napon koteles

szolg6ltatni, mely alkalommal kotele s az elozci elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott

mennyisegti telepiil6si hul lad6k elszSllitas6ra is.

6. A Kiizszolgiitatiljogosult meglagadni a hullad6k elszilLlitisfit;

az onkormhnyzatrendelet6ben el6irtt6l elt6rd t6roloed6ny kihelyez6se eset6n,

ha a taroloed6nyben a teleptil6si (kommundlis) hullad6k kor6be nem tattoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, kci-, 6pitesi tormel6k, 6llati tetem, mar6, m€rgezl

ny6, elektronikai huUadek, foly6kony vary befagyott zsirad6k, gy(Il6kony vagy
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robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyfi tirrgy, amely vesz6lyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongillhatja a

gfijtctberendez6st, illetve Snalmatlanitssa sor6n vesz6lyezteti a kornyezetet.)

a hullad6k nem a szabvdnyos, zdrt t5rol6ed6nyben, illetve nem a Kozszolgrlltat6t6l

v6s 6ro lt jelzett zs 6kb an kertil kihe lyez6 sre,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a trirol6ed6ny mozgatilsakor a

kiszorod6s vesz6lye fenn611 (nem lezirt, illetve s6riilt edeny)

ha a t6rol6ed6ny koriil szabiiytalanul, annak mozgatdst 6s i.irit6st akad6lyoz6 m6don

tobblethulladek kertilt kihelyez6sre

amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezetlsre keriil - a tarol6ed6nyek matric6j6nak

htitny a, illetve seriil6se e set6n.

7. Az alvillalkoz6 I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolg 6itat6 jogosult alv6llalkozo(ka)t ig6nybe venni. A Ktizszolgiitatil az

alv6llalkoz6 i g6nybev6tel6t kote les az 6nko rmfrnyzat szfumfura bej elenteni.

7.2. A Felek rogzitlk, hogy az alvilllakoz6 tev6kenys6g66rt a Kozszolgiltat6 rigy felel,

mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgfltatfs teljesit6s6vel osszefi.igg6 adatszolg6ltatris biztositSsa erdek6ben a

Kiizszolgi./rtatd az l.l pontban meghatarozott szolgSltat6si teriiletre vonatkozoar elkiilonitett

nyilv6ntart6si rendszert koteles vezefiri, mely tartalmazza a szolg6ltatasi teri.iletrcil elsz6llitott

6s 6nalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kozszolgiitatis ig6nybev6tel6re kotelezettek a ktizszolg6ltatas teljesit6s6vel kapcsolatos

mincis6gi 6szrev6teteiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiitatil sz6khely6re (7632 P6cs,

Sikl6si fi 52.) vagy a 7602 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezrti,6s a Ktizszolgrtiltilfl
koteles fu6sban 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul intezked6sre koteles a

Kiizszolg 6itat6 kornyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel

okozati osszefi.igg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi

hullad6kkezel6si kozszolg6ltatrls rendj6rcil sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a

Kiizszolgiitat| 30 napon beliil koteles azigyiratot - a panaszos eryidejti 6rtesit6se mellett-

az 6 nko r m6ny zathoz me gktildeni.

10. Kiizszolg6ltatis dija
10.1 A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi dijat a Magyar Energetikai 6s Ktizmti-

szabitlyozilsi Hivatal javaslatanak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

illlapitjameg 6s a Koordin6l6 szelv szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) ponda alapjfun a Koordin6l6 szerv beszedi akozszolg6ltat6si dijat 6s

kifizeti a kozszolg6ltatoknak a hullad lkgazdiikod6si kozszolg6ltatasi 6s szolg6ltat6si dij
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megdllapitfusillrt felel6s minisZer rendelet6ben foglaltaknak megfeleloen meghatdrozott

szolg6ltat6si dijat.

Az iilam e feladatainak ellfutilsfura koordinSl6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz 16tre.

A helyi kozszolgilltatl, a teleptil6si onkorminyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkor6nek gyakorl6sihoz sziiks6ges.

A miniszter rendeletben illlapitja meg a beszedett kozszolgSltat6si dij felosztSs6nak elv6t. A
miniszter a KoordinSlo szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Ko ordin 61 6 szerv 6ltal a kozszo I g6ltat6n ak fi zeten dci szolgilltatirs i dij at.

10.2 A kozszolgiitatl 6ltal alkalmazott kozszolgiltatilsi dij meg6llapitasa a Ht.46-48.$ 6s

91.$, valamint a6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tort6nt.

A nqatlanhasmSl6k Sltal

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

60 liter* 103,-

80 liter l37 r-
I l0 liter 189,-

120 liter 189,-

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien hasm6l6 term6szetes

szemely ingatlanhasniL6 rflszfire, a teleptil6si iinkormanyzat Sltal kiadott igazol6s alapjan.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

110 liter 210,-

120 liter 229,-

240liter 458,-

1100 liter 2 100,-

A Ht. 91.S (6) bekezd6s 1S

Ed6nymeret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(F0

110 liter 199,-

120 liter 206,-

240liter 412,-

I100 liter 1 887,-

Tobblethullad6k gytijt6s6re szolg6l o zsik 6ra 361,- Ft+Afa/db.

SzerzSdl Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfrzet6se tekintet6ben mindenkor a hatStyos AFA
torv6ny rendelkez6seinek me gfelelcien j 6rnak el.
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11. Attami huttad6kgazdflkodrlsi kiizfeladat-ell{tfs
11.1 Az 611ami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet

kijelol6s6rol, feladatktlr6r6l, az adatkezel6s modj616l, valamint az adatszolgdltatSsi

kotelezettsegek r6szletes szabiiyair6l sz6lo 6912016. (III.31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben

meghatar ozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod5si

KoordinSl5 es Vagyonk ezel6 Zfurtkoruen Miikod6 R6szv6nyt6rsas6got jelolte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv akozszolg6ttat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.

20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatris alaplfun iilitja ki. A kozszolgilltat6 hiSnyos vagy

k6sedelmes adatszolgilltatitsa eseten a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolgaltat6ssal

6rintett ingatlanh asznil6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv Sltal legut6bb kiszfumlilzott

kozszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szimlitt. Az ezzel osszefi.igg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n

minden helytall6si kotelezetts6g a Kozszolgilltzt6t terheli. Az igy keletkezl kozszolg6ltat6si

dijki.ilonb ozet pozitiv m6rl eget a Koordin6l5 szerv a kozszolg6ltat6n ak ftzetend6 esed6kes

szolg1ltat6si dijba besz6mitja. A kozszolgilltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgeltat6s6b6l

eredci, a KoordinSlo szeru hlta| nem megfelelci adattartalommal kiSllitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi kovetkezm6ny6rt a Kozszolgiitat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l5 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l

kiindulva meg5llapitja azort ingatlanok kor6t, amelyre nincs kozszolgilltatdsi dijfizet6s

meghatar ozva az adatszolgriltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal

osszefligg6sben teljesit6s tort6nt. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot

k6rni az illet6kes hatos6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6

ingatlanok 6s szi.iks6ges adataik meg6llap itdsa 6rdekeben.

A fentiek alapjfun rogzitett ingatlanok adatart a Koordinal6 szerv megktildi a

kozszolg6ttat6nak, 6s felhivja a kozszolg6ltat6t, hogy a megktildott ingatlanokon v6gzett

szolgfitatirs6nak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatSst

legk6sobb az 6tesit6s klzhenretel6t koveto 8 napon beltl.
A korrekci6t kovet6en - a kozs zolgiitat6 elt6rri adatszolg iitatilsa hi6ny6ban - a Koordin6l6

s zeru a kozszol g6ltat6si dij at az ingatlantulaj dono snak szirmlfnza l<r.

ll.4 A KoordinSl6 szerv a kisz6mlinott 6s az ingatlanhasndl6 Sltal hat6ridcin beltil ki nem

ftzetett kozszo I gSltat6si dij behaj t6sa 6rdek6ben int6zkedik.

1l.S A KozszolgSltat6 rlszlre akozszolg6ltat6si szerzodlsben rogzitett feladatok ell6tis66rt

a Koordinfl6 szerv a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltatSsi dij meg6llapitirs66rt felelos

mini s zte r iital m e gh at6r ozott s z o I giltat6s i dij at frzet.

11.6 A kozszolg 6ltat6 az OnkormSnyzat, mint e116t6s6rt felelos :iltal kiadott

tetjesitisigazoltfissal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolgilltatl iital a Koordin6l6 szen/ tlszlte a

rendszeres adatszolg Sltatis keret6ben tort6no megktildese a szolg6ltatasi dij fizet6s6nek

felt6tele.
Az Onkorminyzat koteles a teljesitesigazolitst a Kozszolgiitat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett

idoszakot kovetci 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormfinyzat a teljesit6sigazol6s



kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, rigy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel

kap c s o I atb an ke I etk ez6 khr ifi az O nkorm 6ny zat fe 16 6rv6ny e s iteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazdiikod6si kozszolg6ltatas teljes kozvetlen kolts6ge
megt6rit6sre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rdl a Koordin6lo szerv gondoskodik tgy,
hogy a kozszolgSltato valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6lo szerv iital kijelolt
szen/ezetnek 6tadni. A haszonanyag-ert6kesit6sbcil ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a kozszolgSltatasi

szerz6d6st annak megkotes6t vagy m6dositris6t kovetcien halad6ktalanul, de legkes6bb 8

napon beltl elektronikus riton megktildi a Koordinrilo szerv rbsz6re.

12. A kiizszolgfltatfsi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szeruldlst 2023. janufr 01. napj6val kezdldS hatallyal, hatilrozott id6re, 2023.
jrinius 30. napjSig kotik.

Felek a szeru6d6st kozos mege'gyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjhk.

13. Aktizszolg6ltatisiszerz6d6smegsziin6se
A kozszolg6ltatlsi szeruodes megsztinik
a)abenrtemeghatfirozottid6tartamlejitnfval,
b) a Kozszolg6ltato j o gutod n6lktili megsz[in6s 6vel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6dott meg,

d) felmond5ssal

e) a felek kozos megeryez6s6vel.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kozszolg iitatisi szerzldlst a Polgriri Torv6nykonyvben
meghatarozoff felmondasi okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha aKozszolg6ltat6

a hullad6kgazdalkod6si krizszolgilltatis ell6tasa sor6n a kornyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszabilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dontds el6ir6sait sflyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6srig vary a hatSs6g jogercisen meg6llapitotta;
a szerufidlsben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rteffe;

a hullad6kgazdilkod6si kozszolg6ltatdsi szerzodlst az Onkorm6nyzat felmondj a, ha a
Kozszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolgaltat6 a Polg6ri Torv6nykonlnrben meghat6rozottakon tulmenden a

kozszolg6ltatasi szerzbdl,st akkor mondhatja fel, ha

az Onkorminyzat a kozszolg6ltatasi szerzldlsben meghatiirozott kotelezeffs6glt - a

Kozszolgilltzt6 felsz6litasa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolgilltat6nak
k5rt okoz , yz{y akad6lyo zza a hullad6k gazdiikod6si kozszolgiltat6s teljesit6set; vagy



a kozszolg6ltat6si szerzodds megkot6s6t kovet6en hatalyba l6pett jogszabiiy a

kozszolg6ltat6si szerzddls tartalmi elemeit ,igy viltoilatja ffi€g, hogy az a

Kozszolgdltat6nak a hullad€kgazdilkodSsi kozszolgiitatis szerzodesszer[i teljesit6se

kor6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentcis m6rt6kben s6ni.

13.3 Ha a hullad6kgazdiilkod6si szerzodlst a kozszolgiitat6 felmondja, a telepiil6si
onkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik aznj kozszolgiLltat|l<wilasztisar6l.
A fentiek teljestil6se eset6n akozszolg6ltatdsi szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si idci alatt aKozszolgSltat6 a hullad6kgazdilkod6si kozszolgiltatistviitozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkorminyzatnak felr6hato okbol meghifsul, illetve, ha a szeruSdls

neki felr6hat6an sztinik ffieg, az Onkorm6nyzat az 6ves kozszolg6ltat6si dij S}%-imak
megfelel6 meghirisul6si kotb6r fizet6s6re koteles.

14. Eljfrrls a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kozszolgiitatirsi szerz6d6s megsz[in6se vagy megsz[intet6se eset6n a Kozszolg6ltat6 az ij
kozszolgLltat6 kiv6lasztisiig, de legfeljebb 6 h6napig akozsz',tlg6ltat6st vdltozatlanul ell6tja.

A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg5ltat6si szerzodls megszfin6se eset6n a kozszolgilltatis
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilviintartSsait a Kozszolgiitat6 a

teleptil6si tlnkorminyzatnakakozszolgdltatisi szerz6d6s megszfinese napj6n 6tadja.

15. Jogvit6k int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitakat els6sorban az egym6s kozotti t6rgyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.

Amennyiben a jogvit6t a Felek tirgyalils ritjSn 60 napon beliil nem tudj6k rendemi, a bir6s6gi
elj6rrls lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s5g, illetve 6rt6khat6rt6l fliggcien a P6csi Torv6nysz6k

illetekess6g6t kotik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzld€,ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kovetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos tigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onko rmhnyzat r6sz6r6l :

n6v: VizslSr lr6n polg6rmester

telefon: 06-721 564-012
e-mail:kovagotottosonkormanyzat@gnail.com

a Kdzszolgilt at6 r6sz6r6 I :

n6v: Bir6 P6ter i.igyvezetci

telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

t4
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A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszimifi stb.) a Felek l<rzir6laga
szerz6d6,s teljesit6s6vel osszefligg6 kapcsolattart6s c6ljib6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6

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

kapcsol6d6 jogszabrilyok 6s adatv6delmi szabillyzatakrendelkez6sei szerint j6rnak el.

16. Mecsek-Dr{va Hullad6kgazdrilkodisi Program
A Kozszolgeftalo koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdSlkod6si Projekt
keret6ben megval6sulo l6tesitm6nyeket 6s eszkozoket a kozszolgriltatris teljesit6se kapcs6n.

Felek kotelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si TanScs hatfirozatainak.

17. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzildes b6rmelyik rendelkezlse, vagy annak valamelyik rlsze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vary hatos6g yary bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t illlapitja ffieg, rigy a szerz:ddfls tobbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithetci, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerz6d6st nem kototte volna meg. A
jelen szerzodesben nem szab6lyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l szol6 2012. 6vi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kozbeszerulsek,rill s2516 2015.6vi CXLIil. torv6ny (Kbt.), a

Magyarorszdg onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Torv6nykonywcil sz6l6 2013.6vi V. torv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
ilgazatt j o gs zab6lyok ir6nyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se u!in, mint akaratukkal mindenben
meg e gye z6t, j6v 6hagy 6lag irJdk al6.

Kett: Aciutiphlt*t ....., 2022. 6v...... .....Q.?.3........ h6nap {*n p

Qi=-d' 1d-
:iis Kiizs6g Onkor mfunyzata

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Prlcs, Siklosi 0t52.

ksz6m: 02-09-064550
m: 11541587-2-02

D6l-Kom Nonprofit Kft
Ktizszolghltatil
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KIVONAT

Kdsztitt a Kovdg6tottos Kozs6gi Onkorminyzat Kdpviseto-testiilete 2022. augusztus 24.-6n

tartott testtileti tilesenek jegyzokdnyvdbol.

Napi rend : Hullad fikgazditlkod rlsi kiizszolgf ltatrls i szerz6d6s

A kepvisel6-testiilet ,,5 igen" szavazattal az akibbi hatinozatot hozta:

K6vr[ g6tiittiis Kiizs 6gi Onko rm 6ny zat
K6pvisel6-testiilete

36 12022. (V[I.24.) szf m ri
HATAROZNTA

l.) K6v6gotdttds Kdzs6g Onkorminyzat Kdpviselo-testtlete ugy hatirozotl, hogy
a toviibbiakban is ritv6llalja a lakoss6gi hullad6ksziilititsi kdlts6geket.

2.) Felhatalmazza Vizsl6r Ir6n polgrirmestert az fj Szolg6ltat6si szerzodes
aliirirsira es az ingatlanhaszn6l6k adatainak a szolg6ltat6 fel6 tcirt6n6
megktild6s6re. (Szerz. a jegyzokcinyv 6. szfmri mell6klete)

Felelos: Vizsl6r Ir6n polgiirmester
Hatarid6: 2022.09.30.

k.m.f.

Vizsl6r lr6n sk.
polg6rmester

Kivonat hitel6til:

K5v6g6tdttos, 2022.09 .l 4.

Dr. Tihanyi Keve sk.
jegyzo


