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HULLADfKGAZDALKooAsI rdzszol,cAlrnrAsr sznnzoots

amely letrejdtt egyrdszr6l: Mrinfa Krizsdg 6nkormrinyzata
sz6khely: 7304 M6nfa, Fdbidn B. u. 58.

PIR szrim: 736107
ad6sz6m: | 57 36101 -l -02
k6pviseli: Tak6cs Zsolt polgiiLrmester

mint 6nkormrlnyzat (a tovebbiakban: Onkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofit Ko116tolt Felel6ss6gii Tdrsas6g
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si tt 52.

c e gS e gy zdkszima: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sziima: 1 I 5 41 587 -2-02

KUJ sziima: 100279306
KTJ szima: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hullad6kkezelo Kdzpont/;
KSH szdma: I 1 54 I 587 -381 1 -57 2-02
k6pviseli: Bi16 P6ter iigyvezet6
mint Kdzszolgiiltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgf ltat6

Felek - k6z<itt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi

m6sr6szr<il:

- tov6bbiakban egyiittesen:
felt6telek mellett:
Szerzbdo Felek a telepiil6si hulladdk gyrijtCsdre, szLllitirsira 6s kezel6s6re vonatkoz6
kdzszolg6ltatas folyamatoss6grinak biaoslt6sa 6rdek6ben a teleptilCsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormrinyzati rendelet
vdgrehajtisfua az aLlbbi szerz<iddst k6tik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi <inkormanyzatu6l sz6l6 2011. 6vi CL)OO(X. tOrv6ny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi k6zi.igyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok k6r6ben
elletand6 helyi rinkorm6nyzati feladatok kdz6 tartozik kiiltindsen a kdrnyezet-eg6szs6giigy
(kdaisaasdg, telepiil6si kdmyezet tisztas6g6nak bidositdsa, rovar- 6s nlgcsril6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l62012.6vi clX)o(v. ttirvdny (a tovabbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezddse
szerint a telepiildsi dnkorm6nyzat a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltatds ell6tas6t a
kdzszolgdltat6val k6tdtt hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgii{tatrisi sze

1.2. Jelen szerz6dds az Onkormfnyzat Kdpvisel6-testiilete [.. zata
alapjri.n jdtt l6tre.
1.3. A jelen szerz<id6s cdljq hogy M6nfa K6zs6g klzigazgatisi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknri,l, haszndl6knal (a tov6bbiakban egyUtt:
ingatlanhasmAl6) keletkez6 telepiilesi szildrd hullad6k kezelCsdre fenn6'll6 kdzszolgiltat{ssal
kapcsolatban - a hatdlyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az Onkormdnyzat 6s a
K6zszolgdltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kdtelezettsdgeit szabilyozza.
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2.

2.1, Az Onkorm{nyzat megbizza a Kiizszolg{lta t6t az al6bb meghatiirozott feladatok
elv69z6sdvel:
Manfa Ktizsdg kdngazgatisi ter0let6n a telepiil6si hulladdk begyiijtdsdvel ds elhelyezes
c6li6b6l tdrtdn6 rendszeres elszillltds6val a szerzoddsben rdgzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s rlrtalmatlanitris6val - a Mecsek-Drdva Hullad6kgazdalkodrisi Program eszkiiz-
6s letesitrn6nyrillomdnyri,nak ig6nybev6tel6vel - kdzszolg6ltat6si szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, sz6llit6sa 6s kezel6se hetente I alkalommal;
- lomtalanitris dvente 2 alkalommal; '

- zrldhullad6k gyiijt6se 6vente l5 alkalommal;

- elkiiltinitett /szelektiv/ hullad6kgyujtds.

2.2. A l(dtszolgfiltatf a2.1. pontban meghatiirozott feladatok elvdgz6s6t 2022. augusztus l5-
6n megkezdi.

2.3. A jelen szerzdd6s alapjrim a K6zszolg6ltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az dnkormrinyzati rendeletnek megfelekien kizir6lagosan jogosult Mrinfa
Kdzs6g kdzigazgatfsi terillet6n a telepi.il6si hullad6k gyiijtds6re 6s kezel6sdre ininyul6
kdzszol grlltatrisok ell6t6s6ra.

A kdzszolg6ltatis megnevez6se: teleptildsi hullad6k gyiijt6s6re 6s kezeldsdre ini.Lnyul6

kdzszolg6ltat6i feladatok ell6tasa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhaszufl6

a htutartAsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszet kepezt5 vegyes hulladCkrira is, a Ht. 39.$ (3)

bekezddsdre tekintettel.

A kdzszolg6ltatris teljesit6sdnek ter[leti kiterjeddse: Mtinfa Kdzsig kdzigazgatrisi teriiletCn.

A kdzszolg6ltatris kdrdbe tartoz6 hulladdk elhelyezese 6s kezel6se: a Kdk6nyi Region6lis

Hulladdkkezeki K6zpontban vagy 6trak66llom6son, illewe m6s, k6myezetvddelmi, miikdd6si

engeddllyel rendelkez<i hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3, Az Onkormdnyzat kiitelezetts6gvritlalisa
3. 1 . Az Onkorm Aayzat a 2 . pontban irt kiizszolg6ltalis ell6tasrira a Kiizszolgiltat6nak
kizir6lagos jogot biztosit.

3,2, Az Onkorm{nyzrt kdtelezetts6get v6llal:

- a kdzszolgdltatds hat6kony 6s folyamatos ell6t6srihoz a KdzszolgdLltat6 szimbra
szi.iks6ges inform6ci6k es adatok szolg6'ltat6s6r4

- a kdzszolgAltat6s k6r6be nem tartoz6 hullad6kgazdrilkodrisi tevdkenysdgek
-' kdzszolgrfltatdssal tdrtdn6 dsszehangolisdnak el6segitdsdre,

- a kdzszolg6ltat6snak a telepi.il6sen vdgzeft miis ktizszolg6ltatisokkal val6

0sszehangoLisrlnak eltisegltdsdre,

- aKdzsmlgiltat6 kizSr6lagos kdzszolgd.ltatdsi jog6nak biaosit6sdra

- a telepttl6s kdzszolg6ltat6s ig6nybevdteldre k6telez€tt ingatlanhaszn6l6i

vonatkozlsdban n6v- ds cimjegyzdk 6tad6sAr4 adategyezet6sre,

- kedvezmdny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolgril6 adatok 6tadasar+

- az dnkormanyzat 6ltzl rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezndny
vagy mentess6g miatt felmeriiLki kdlts6gek megtdritds6re a Koordinal6 szerv szi.rnri,ra,

- a telepiil6si ig6nyek kiel6gitdsdre alkalmas hulladdk gyiijtdsdre, szlllit isAra, kezeldsdre

szolgril6 helyek 6s l6tesltrn6nyek meghatriroz6sdra. Ennek keretdben kijeldli - a
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Kdzszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kdzszolgdltat6 6tvegye kdZeriileten a hulladdkot azon ingatlanhasmril6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKdzszolgdltat6 6ltal alkalmazott g6pj6rmrivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszillit6 jdLrmri sz mira megfelel6 ftviszonyok biaositrisrira, (ki.il6ncis

tekintettel a teli h6- 6s sikossrig-mentesit6sre, valamint a k6zrit iirszelv6ny6be bel6g6
fMgak levrig6srira),

- a kozszolgAltatdsi szerz6d6s kdzz6tdtel6r6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgyrij t6si rendszer helyi feltdteleinek
megszervez6sd16l.

4. A Kiizszolgiltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgdltat6 gondoskodik:

- A h6aartdsban keletkez6:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(udiil6 6s idSszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell tasi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszndl6k
r6sz6re az 6ves hu lladdkgazdrilkod6si k<izszol96ltat6si dij 50%-rit kell meg6llapitani.)

ii. Lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
iii. Ztjldhulladdk gyiijt6s 6vente 15 alkalommal
iv. Elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgyrijt6s

tdrt6n6 dsszegyrijt6s6rril, elszrillit6srir6l 6s kezel6s6r<il.

- A gazdrilkod6 szervezetekndl keletkez6 h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 vegyes
hullad6k 6sszegyiijtdsdr6t, elsz6llitriseir6l ds kezelds6r6l.

- Az iltala iizemeltetett hullad6kgyr.ijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a huladdk
iitvdtel616l, <isszegytjt6s6r6l, etszAllitasAr6l 6s kezel6s6r6l.

b) Adminisarativ feladatok:

- krinyvel6s, szirnvitel, bdrszimfejt6s
- adminisariici6, nyilviintartiis, adatbdzis-kezel6s

- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az dnkorm nyzattal egyiittmrikddve az iigyfelek szimftta kcinnyen hozz6f6rhet6
iigyfdlszolgrilat ds trij 6koaatrisi rendszer mrikddtetdse (Kdzponti tigyf6lszolgriltat cime: 7632
Pdcs, Sikl6si rit 58.), valamint a kdzszolgitltatitssal kapcsolatos lakoss6gi trij6koaatiis.

4.2. A Kdzszolgf ltat6 k6telezetts6get viillal tov6bbri:
a) akozszolgiltatls folyamatos 6s teljes k6ni ell6tris6ra,
b) a kdzszolg6ltat6s meghatiirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sdre,
c) a k6myezetvddelmi hat6srig 6ltal meghatarozott min<isit6si oszlirly szerinti

k6vetelm6nyek biztosit6sil,ra 6s a min6sit6si engeddly hullad6kgazdrilkodrisi
kcizszolg6ltatdsi szerz<id6s hatiilyossiig6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a k6zszolg6ltat6s teljesitis6hez sziiksdges mennyis6gft ds minos6gri j6rmii, gdp, eszkriz,
berendez6s bizositasera, a sziiksdges l6tszrimri 6s kdpzetts6gri szakember alkalmazdsdra.

e) a k6zszolg6ltat6s folyamatos, biztonsiigos 6s b6vithet6 teljesitds6hez sztiks6ges
fej lesadsek 6s karbantartrisok elv6gz6sdre,
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f) a kdzszolgiiltat6s k6rdbe tartoz6 hullad6k kezelds6re meghat6rozott helyek 6s

ldtesitmdnyek i gdnybevdtel6re,

g) nyilvantart6si rendszer miikcidtetds6re ds a k6zszolg6ltatas teljesitds6vel risszefligg6

adatszolg6ltatds rendszeres teljesitds6re,

h) a nyilvriLntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltatdsi rendszer ldtrehozdsrihoz ds lblyamatos

mii{<ddtetdsdhez sziiksdges feltdtelek biaositdsiira,
i) az iigyfelek szdmira kdnnyen hozzifdrheto iigyf6lszolgrllat 6s t6j6koaat6si rendszer

mrikridtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok ds 6szrevdtelek elint6zdsi rendj6nek meg6llapit6sriLra,

k) a tev6kenysdg ell6t6srihoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel<issdgi kdrben bekdvetkezett OnkormriLnyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gyrijtds6hez az ingatlanhasznril6 legaldbb 2 kiilctnbciz6

' iirmdrt6kii gyrijt6eddny ktiztil vdlaszthasson,

m) tdbblethullad6k elhelyez6s6t szolgiil6, a KdzszolgAltat6 6ltal biztositott zs6k

forgalmaziisdra,

n) a Mecsek-Dr6va Hultaddkgazd6lkod6si Program eszk6z- 6s l6tesitm6ny 6llomanyrinak

haszniilatiira.

A K6zszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si engeddly6nek sz6ma: PE/KTFO/00202-ll2o22

A Kcizszolgriltat6 megfelelos6gi v6lem6ny6nek sz|ma: IJULLG I 1258-412022

A Kdzszol 96ltat6 m in6sit6si engeddlydnek szrima: PE/KTF O I 00889 -7 12022

Min6sit6si oszt6ly: C/I.

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4.i pontban meghatiirozott k6telezetts6gdt6l vis maior eset6n,

tov6bb6, ha az $nkorm6nyzat nem bizosit az ingatlanok megkdzelitds6hez olyan

ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a k6zriU, amely a

Kiizszolgdltat6 g6pjriLrmriveinek balesetmentes k6zleked6s6t biztosida. Ez esetben a

Kiizszolgriltat6 az akadiiy elharul6s6t kdvet6 legkdzelebbi szrillitrisi napon kdteles

szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt szrillitrisi napokon felhalmoz6dott

mennyis6gii telepiil6si hullad6k elszdllit6siira is.

6. A Kiizszolgrlltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszellitasat:

- az 6nkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 tarol6eddny kihelyezdse esetdn,

- ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommunflis) hullad6k kdr6be nem tartozo anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-,6pit6si t6rmel6k,6llati tetem, mar6. m6rgezo

anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, sulyir t6rgy, amely vesz6ly ezteti a

hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongdlhatja a

gyrijt6berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a kdmyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6nyos, ziirt tiitol6eddnyben, illetve nem a Kiizszolgiltat6t6l

v6s6rolt jelzett zsrikban keriil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don kerul kihelyez6sre, hogy a tdrol6eddny mozgat6sakor a

kisz6r6dds veszdlye fenndll (nem lezirt, illetve s6ri.ilt eddny)

- ha a trirol6ed6ny k6rtil szabdlytalanul, annak mozgatest 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don

tobblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a triLrol6eddnyek jelzdse bevezetdsre keriil - a tiirol6ed6nyek matricrijanak

hiriLnya, illetve s6rtil6se esetdn.
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7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgfiltat6 jogosult alvdllalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kbzszolghltati az
alvriLllalkoz6 ig6nybevdtel6t k6teles az Onkorm{nyzat szimrira bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvdllalkoz6 tevdkenysdg66rt a Kiizszolg{ltat6 rigy felel,
mintha maga jdrt volna el.

E. A Kiizszolg{ltatds teljesit6sdvel 6sszeftigg6 adatszolgaltat6s biaosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgiltat6 az l./ pontban meghat6rozott szolgiiltat6si teriiletre vonatkoz6an elktildnitett
nyilvantartrisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgilltattisi teriiletr6l elszillitott
is drtalmatlanitott telepiildsi hulladdk mennyisdg6t.

9. A kdzszolg6ltatris igdnybevdtel6re k6telezeftek a kozszolgriltat6s teljesit6s6vel kapcsolatos
min<is6gi dszrev6teleiket, kifogdsaikat iriisban a Kiizszolg{ttat6 sz6khely6re (7632 p6cs,
Sikl6si rit 52.) vagy a 7602 P€,cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kdzszolgdltst6 k6teles
ir6sban 15 napon beltil megviilaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre kdteles a Kdzszolgdltat6
komyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kdzszolgiiltatasi tev6kenys6g6vel okozati
dsszefiiggdsben van. Amennyiben a palasz, 6szrev6tel az Onkormanyzat helyi
hullad6kkezel6si kdzszolgrlltatris rendjdr6l sz6l6 rendeletdnek rendelkez6sdt kifog6solj4 a
Kiizszolgfltat6 30 napon bel0l kttteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii 6rtesitdse mellett-
az Onkormrinyzathoz megki.ildeni.

10. Kiizszolg{ltatis dija
10.1 A hulladdkgazdrilkodrisi k6zszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai ds K6zmii-
szabdlyozitsi Hivatal javaslatrinak figyelembev6teldvel az illetdkes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a KoordiniiLl6 szerv szedi be.
A HL 321A. $ (ae) e) pontja alapjdn a Koordinril6 szerv beszedi a kdzszolgrlltatrlsi dijat 6s
kifizeti a kd,zszolgeltat6knak a hullad6kgazd6lkodtui kdzszolgdltatrisi 6s szolgriltat6si dij
megdllapittis66rt felel6s miniszter rendeletdben foglaltaknak megfelel6en meghatrirozott
szo lgdltatrisi dijat.
Az tiLllam e feladatainak ellitisara koordiMl6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolgdltat6, a telepiil6si dnkormanyzat, valamint a hulladdkgazd6tkodrisi
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin il6 szerv
feladatkdrenek gyakorlisrihoz szi.iksdges.
A miniszter rendeletben llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltatrisi dij felosarlsanak elvit. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslatrlnak figyelembevdtel6vel rendeletben rlllapitja meg a
Koordinril6 szerv 6ltal a kdzszolgdltat6nak fizetend6 szolg6ltatrisi dijat.

10.2 A kdzszolgaltat6 6ltal alkalmazott k6zszolg6ltat6si dij megrillapitrisa a Ht. 46-4g.g 6s
91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tdrtdnt.

Ed6nymdret Egyszeri nett6 ilrltCsi dlj
(F0

60 liter* 122,-
80 liter 163,-
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1 10 liter ))a -
ra 3E5/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedltl ds dlewitelsz€riien hasm6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rCszdre, a telepul6si 6nkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

1 10 liter ))a -

120 liter 249,-

240 liter 498,-

1 100 liter 2 281,-

Tdbblethulladdk gyiijt6sdre szolg6l6 zsrik ara: 361,- Ft+Afaldb. -l

Szeruodo Felek az 6ltafuinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA

tdrv6ny rendelkez6seinek megfelel<ien jrirnak el.

I 1. Alhmi hullad6kgazdf lkoddsi kdzfeladat-ell6tis
11.1 Az allami hullad6kgazd6lkodrlsi kdzfeladat ell6t"lsara ldtrehozott szervezet

kijeliil6s6rril, feladatkdr6rril, az adatkezells m6djriLr6l, valamint az adatszolgflltatisi

kiitelezettsdgek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm' rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapjan a Kormriny a Ht. 32/A. $ (1) bekezd6sben

meghatarozott feladatoka Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si

Koordinrfl6 ds Vagyonkezel6 Zirtkdriien Mrikddo Rdszvdnytrirsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6si d(jakra vonatkoz6 sz6mli.kat az Adatkorm'rend.

20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgaltatas ahpjan allitja ki. A k6zszolg6ltat6 hianyos vagy

kdsedelmes adatszolgriltat6sa eset6n a Koordin6l6 szery a nem megfelel6 adatszolg6ltatlssal

drintett ingatlanhasm6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszimLizott

k6zszolg6ltatasi dijr6l rillit ki szaml6t. Az ezzel6sszeftigg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n

minden helyt6ll6si kdtelezetts6g a Kdzszolgdltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgaltat6si

dijkiil6nbtizet pozitiv mdrlegdt a Koordinifl6 szerv a kdzszolgaltat6nak fizetend6 esed6kes

szolgrfltatrlsi dijba besz6mitja. A kdzszolgfltat6 hianyos vagy helytelen adatszolgdltatris6b6l

ered6, a Koordinril6 szerv altal nem megfelelo adattartalommal kiallitott sz6mLikkal

kapcsolatos valamennyi kdvetkezm6nydrt a K6zszolgaltat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordinril6 szery az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriltat6sb6l

kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok ktir6t, amelyre nincs kdzszolg6ltatasi dijfizet6s

meghatarozva az adatszolgiltatrisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal

Egyszeri nett6 iirit6si dij
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6sszefiigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illetikes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltatdsb6l hirlnyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapitiisa 6rdek6ben.
A fentiek alapjan rdgzitetr ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megkiildi a
kdzszolgriltat6nak, 6s felhivja a kcizszolgiiltat6t, hogy a megkiild<itt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6siinak megfelel6en konigrilja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6st
legkds6bb az 6rtesitds kdzhezv6telet kdveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvet6en - a kdzszolgiiltat6 eltdro adatszolg6ltatdsa hirinydban - a Koordin6l6
szerv a kdzszol g6ltat6si dij at az ingatlantulaj donosnak szAmliaza ki.

ll.4 A Koordindl6 szerv a kisz mltaott ds az ingattanhasznril6 iiltal hatrlrid<in beliil ki nem
fizetett kiizszolgdltatdsi dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

1l'5 A Kcizszolgiiltat6 r6sz6re a kozszolgitltatisi szerz6d6sben rdgzitett feladatok ellet6sA6rt
a Koordiniil6 szerv a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatiisi dij megdltapitds66rt felel<is
miniszter 6ltal meghatdrozott szolgAltatasi dijat fizet.

ll.6 A kdzszolg6ltat6 az onkormrinyzat. mint e[6t6s6rt felel6s 6ltal kiadott
leliesllisigazohissal igazolja, hogy a kdzszolgriltat6 teljesit6sdvel kapcsolatban kifogrisa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazoliisnak a kdzszolgeltat6 iiltal a Koordin6l6 szerv reszdre a
rendszeres adatszolg6ltates keret6ben tdrt6no megktilddse a szolgriltatrisi dij fizetds6nek
felt6tele.
Az Onkormrinyzat kdteles a teljesftdsigazoliist a Kdzszolgiiltat6 r6szdre a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot kdvet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a ieljesitdsigazol6s
kiad6srival alapos indok ndlkiil..k6sedelembe esik, rigy a k6zszolgriltat6 jogosult az e.zel
kapcsolatban keletkezo krirdt az 0nkormiinyzat feld 6rvdnyesiteni.

ll.7 A szolgdltatdsi dijban a hulladdkgazdrilkoddsi krizszolgiiltatris teljes kcizvetlen kciltsdge
megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6sdrol a Koordindl6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordiniil6 szerv 6ltal kijelcilt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesitdsb6l eredo bevetel a Koordindl6 szervet illeti
meg.

1l'8 Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjin az Onkormrinyzat a kcizszolgriLltatrlsi
szerzoddst annak megk6t6sdt vagy m6dositiiset krivetoen haladdktalanul, de legkJs6bb g
napon beliil elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz<id6st 2022. alugasztns 15. napjrival kezd<id6 hatdllyal, hatarozott idore,
2023. jrinius 30. napjriig kcitik.

Felek a szerz<id6st kdz6s megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatjdk.

13. Akiizszolgdltatdsiszerztiddsmegsziin6se
A k6zszolgiltatirsi szerz6d6s megszrinik

a) a benne meghatiirozott id6tartam lejartrival,
b) a Kdzszolgfiltat6 jogut6d ndlkiili megszrin6sdvel,
c) eLill6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezd6d6tt meg,
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d) felmond6ssal

e) a felek k6zcis megegyez6sdvel.

13.f Az dnkormany zal a k6zszolg6ltat6si szerzod6st a Polgriri T<lrv6n5 kdnyvben

meghatiirozott felmond6si okokon tulmen6en akkor mondhatj a fel, ha a Kcizszolg6ltat6

- a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgiiltatiis ell6t6sa soriin a kdmyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rA vonatkoz6 hat6s6gi dcint6s el<iir6sait srilyosan

megs6rtette, ds ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen megiillapitotta;

- a szerz6d6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srllyosan

megsdrtette;

- a hullad6kgazdalkod6si kdzszolg6ltatiisi szerz5d6st az onkorm6nyzat felmondja, ha a

Kdzszolgriltat6 nem rendelkezik min6sit6si engeddllyel vagy megfelelos6gi

v6lem6myel.

13,2 A Kcizszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrv6nykonyvben meghat6rozottakon tulmen6en a

kcizszol96ltat6si szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

- az onkorm6nyzat a kozszolg6ltatilsi szerz6d6sben meghatrirozott kdtelezettseg6t - a

Kcizszolgdltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megsd(i, €s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akadAlyozza a hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy

- a kdzszolg6ltat6si szerz6dds megk6tds6t kdvetoen hatalyba l6pett jogszabaly a

kcizszolgiiltat6si szerzod6s tartalmi elemeil ugy v|lloztatia meg, hogy az a

K6zszolg6ltat6nak a hullad6kgazdrilkodrisi k<izszolgriltatds szerzoddsszerii teljesit6se

kcir6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos drdekeit jelentos m6rt6kben s6rti'

13.3 Ha a hullad6kgazddlkod6si szerzod6st a kdzszolgiiltat6 felmondja, a telepiil6si

dnkormifuryzat halad6ktalanul gondoskodik az rij kcizszolg6ltat6 kiv6laszt6sar6l.

A fentiek teljestil6se esetdn a k6zszolg6ltat6si szerz6d6s felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si id6 alatt a Kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltatilst valtozatlanul

ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz6dds

neki felrohat6an szr.inik meg, az onkormanyzat az dves kdzszolgiiltatiiLsi dij so%-anak

megfelel6 meghiusulisi ktitbdr fi zet6sdre kdteles.

14. Eljr{rds a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kOzszolg6ltatdsi szerzodds megsziin6se vagy megsziintetdse esetdn a Kozszolg'ltato az $
k6zszolgrlliat6 kivalasztrisriig, de legfeljebb 6 honapig akdzszolgilltatist v6ltozatlanul ell6tja.

a hullad6kgazd6lkodrlsi kdzszolgaltatasi szerzod6s megszfindse esetdn a kdzszolg6ltat6s

etllt6s6vat kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvdntart6sait a Kdzszolgriltat6 a

teleptil6si dnkorm6nyzatnak a kcizszolg6ltatiisi szerz6d6s megsziinese napj an 6tadja.

15. Jogvit6k int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitilkat els6sorban az egymds kdzdtti ttfu'gyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.

Amennyiben a jogvit6t a Felek triLrgyal6s rid6n 60 napon beliil nem tudj6k rendemi, a bir6srigi

etjrir6s lefolytatasara a P6csi Jar6sbir6s6g, illetve 6rt6khatdrt6l fiigg6en a Pdcsi Tdrv6nysz6k

illetdkess6g6t kdtik ki.
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f6. frtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st irasba kell
foglalni.
A szerz6dds teljesit6sdvel kapcsolatos iigyintdz6sre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az 6nkormdny zat r6.szdriSl:

n6v: Takrics Zsolt polg6rmester
telefon: 06-7 2/ 482-1 45
e-mail: pghiv@manfa.hu

a Kiizszolgdltat6 rdsz6rol:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattarr6k adatait (nevdt, cimdt, e-mail cimdt, telefonszimiit stb.) a Felek kizirllag a
szerz6dds teljesit6s6vel dssze{tigg<l kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ah}roz kapcsol6d6
egy6b jogos 6rdekek 6rvdnyesit6se 6rdekdben jogosultak kezelni. Felek az adatkezelds sor6n a
kapcsol6d6 j ogs zabilyok 6s adatv6delmi szab lyzataik rendelkezdsei szerint jrimak el.

17. Mecsek-Dr6vaHullad6kgazdrilkodrisiprogram
A Kdzszolg6ltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesitmdnyeket 6s eszkdzdket a k6zszolgilltatiis teljesitdse kapcs6Ln.
Felek kdtelezetts6get vrillalnak, hogy al6vetik magukat a Tiirsuliisi Tanrics hairirozatainak.

18. Rdszleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s brirmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
drvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g, vagy bir6siig
annak 6rv6nytelens6g6t llapitja meg, rigy a szerzld,es tdbbi rdsze drvJnyes es
kik6nyszerithet6, kivdve, ha an6lkiil brirmelyik Fdl a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.A
jelen szerz6ddsben nem szabiilyozott kdrddsekben els6sorban a hultad6kr6l sz6l6 2012. 6viclxxxv. torvdny (Ht.), a kcizbeszerzdsek6l sz6l6 2015. 6vi cXLIII. r6rv6ny (Kbt.), a
Magyarorszig Snkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi clxxxx. tdrvdny (M6tv), ,aiamint a
Polgriri Tcirvdnyk6nyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

gazati j o gszabAlyok irrinyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvas6sa ds 6rtelmezdse utiin, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6vrihagy6lag irjriLk al6.

Kelt: !q ^' ....., 2022.6, .........9.L............ h6nap :. li nap

Mrinfa Kiizs6g D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgriltat6
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