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HULLADf KGAZDALKODASI KOzSzoLcAT,uTAsI szERzoDEs

amely l6trejott egyr6szr6l : Nagyharsiny Kiizs6gi Onkorm inyzat
sz6khely:7822 Nagyharsfoy, Kossuth L. u. 54.

PIR sz6m: 331 186

adosz6m: I 533 ll84-2-02
k6pviseli: Kollar Csaba polg6rmester
mint <inkormany zat (a tov6bbiakban : Onkorm 6nyzat)

D6l-Kom D 6l-Duninttili Komm unilis Szolgdltat6
Nonprofit Korlitolt Feleldss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7632 P6cs, Sikl6si it 52.
cflgtregyz5kszirma: 02- 09-0 645 5 6

ad6sz6ma: 1 I 541587'-2-02
fUf sz{tma: L00279306
KTJ szdma: 1 00468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hull ad6kk ezelo Kozpont/
KSH szdma: I I 541 587 -381 I -57 2-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezetb
mint Kozszol g6ltat6, a tov6bbiakban : Kiizszol giitatil

m6sr6szr6l:

- tov6bbiakban egyiiffesen: Felek - kcizott az alulirott helyen 6s napon M al6bbi
felt6telek mellett:

Szerzbdb Felek a telepiil6si hullad6k gyfijt6s6re, szilllitfusfra 6s kezel6s6re vonatkoz6
kozszolg6ltat6s folyamatoss6ganak biaosit6sa erdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkormanyzati rendelet
v6grehajt6sara az alilbbi szerz6d6st kotik meg:

1. A szerz6dl6s c6lja
1.1. Maryarorsz6g helyi onkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kciziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kor6ben
ell6tand6 helyi onkormanyzati feladatok koz6 tartozik ktilonosen a kornyezet-eg6szs6gugy
(koaisaas6g, telepiil6si kornyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hulladekr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se
szerint a telepiil6si onkormanyzat a hullad6k gazdillkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6s6t a
kozszolg6ltat6val kotott hullad6kgazdillkod6si kozszolg6ltatdsi szerz6d6s ttjan biztositja.

alapj6n jott 16tre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Nagyhars6ny Kozs6g kozigazgat6si teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovSbbiakban egytitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkezo teleptil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal



kapcsolatban a hat6lyos jogszabilyoknak megfeleloen az Onkorm ilnyzat 6s a

Kiizszolgilltatfi kozotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezetts6geit szab6lyozza.

2.

2,1. Az Onkorminyzat megbizza a Ktizszolgiitatfit az al6bb meghat6rozott feladatok

elv6gz6s6vel:

Nagyhars6ny Kozs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiilesi hullad6k begytijt6sdvel 6s elhelyezfls
celj6bol torteno rendszeres elszillitits5val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6sevel 6s irrtalmatlanit6s6v al - a Mecsek-Dr6va Hulladek gazdiikod6si Program eszkoz-

6s l6tesitm6ny6llom6nyiinak ig6nybev6tel6vel - kozszolg6ltatSsi szerzodls keret6ben:

-: ' vegyes hulladek gyfjt6se, szilllitdsa 6s kezel6se hetente 1 alkalommal
lomtalanit6s dvente I alkalommal
zoldhullad6k gyujt6s 6vente 2 alkalommal
elktiloni tett I szelektiv/ hullad6kgffi t6s k6thetente I alkalommal.

2.2. A Kiizszolgiltatri a2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvegz6set2022. okt6ber 1.-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiitatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabillyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kizdrolagosan jogosult
Nagyhars6ny Kozs6g kozigazgat6si tertilet6n a teleptil6si hulladek gyrijt6s6re 6s kezel6s6re

ir6nyulo kozszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kozszolg6ltat6s megnevezdse: teleptil6si hullad6k gytijt6sere 6s kezel6s6re ir6nyulo
kozszolg6ltat6i feladatok ell6tiisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6lo

ahdztart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetk5pezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht.39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A kozszolg6ltat6s teljesitesenek tertileti kiterjed6se: Nagyhars6ny Kozs6g kozigazgat6si
tertileten.

A kozszolgilltatds korebe tarloz6 hullad6k elhelyez6se es kezelese: a Kokenyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kornyezetvedelmi, mukod6si
enged6llyel rend elkezo hullad6kk ezelo l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorm ilnyzat kiitelezetts6gvrltlal6sa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolgiltatis ell6t6s6ra a Kdzszolgfltat6nak
ktzfur olago s j o got bizto sit.

3.2. Az Onkorm inyzat k<itelezetts6get v6llal:
a kozszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos elliltdsirhoz a Kozszol gdltato szdmdra
sziiks6ges inform6ciok 6s adatok szolg6ltat6s6ra,
a kozszolg6ltat6s kordbe nem tartozo hulladekgazd6lkod6si tevdkenys6gek
kozszolg6ltat6ssal tort6no osszehangol6s6nak elosegit6s6re,

a kozszolg6ltat6snak a telepiil6sen vdgzett miis kcizszolg6ltat6sokkal va16

osszehangol6s6nak elo segit6s6re,

a Ko zszol g 6l t at o krzdr olago s ko z s zol giltat6 s i j o g 6n ak b i zto s itits itr a

a teleptilds k<izszolg6ltat6s ig6nybev6telere kotelezett ingatlanh asznilloi
v o n atko zisitb an n6v- e s c imj e gy zek ittadis 6r a, adate gy ez et 6 s re,



kedvezm5ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6lo adatok 6tad6sdra,
az Onkorm funyzat 6ltal rendeletben, yagy egy6b m6don biztositott dijkedve zrnerry
vary mentess6g miatt felmeriil6 kolts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szdmhra,
a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyfijt6s6re, szilllitdsdra, kezel6s6re
szolg6l6 helyek 6s ldtesitm6nyek meghat6ro zdsdra. Ennek keret6ben kijeloli a

Kozszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyijtopontokat, amelyek alkalmas ak arra,
hogy a Kozszolg6ltat6 6tvegye kozteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Ktizszolg6ltat6 6ltal alkalmazott g6pj6rmtivel nem tud behajtani,
a hullad6ksz5llit6 j6rmti szdmdra megfelel6 ritviszonyok biztosit6sdra, (kiilonos
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kozut tirszelv6ny6be bel6go
fadgak lev6g6s6ra),

akozszolg6ltat6si szerzbdeskozzdt6tel6r6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elkiilonitett hullad6kgffit6si rendszer helyi felt6teleinek
megszerv ezds6r6l.

4. A Kiizszol giitat6 kiitelezetts6gei :

4.L.

a) A kozszolgiltato gondoskodik:
A hintart6sb an kel etkez6 :

i. Vegyes hulladek heti egyszer
(Uatito 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ell5t6si id6szak 6 honap -
6prilistol szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k

r1szdre az 6ves hullad6kgazdillkod6si kozszolgilltatdsi dij 50%-6t kell meg6llapitani.)
ii. Lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
11i. Zoldhullad6k gytijt6s 6vente 2 alkalommal
iv. Elktilonitett /szelektiv/ hullad6kgytijt6s k6thetente I alkalommal
tort6no o s sze gytij t6s 6ro 1, elszilllitds 616 I 6 s k ez el 6s 6ro 1.

A gazddlkodo szervezeteknel keletkez6 hdztaftilsi hullad6khoz hasonl6 vegyes
hull ad6k o s szegyfij t6s6ro l, elszilllitfus 616 I 6s kezel 6s 6161.

Az illtala iizemeltetett hullad6kgyujto ponton, hullad6kgyujt6 udvarban a hulladdk
6tv6tel6rol, o s szegffi t6s 6161, el sz illlitdsdr 61 6s kezel6s6ro l.

b) Adminisztrativ feladatok:
konyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
admi ni s z tr 6ci6, nyi I v6ntart 5 s, adatb 6zis - k e z el 6 s

jogi tigyvitel
adatszolg6ltat6s

c) az Onkorm funyzattat egyiittmtikodve az tigyfelek szdmira konnyen hozzdferheto
iigyfelszolg6lat 6s t6j6koztatdsi rendszer mtikodtet6se (Kozponti tigyf6lszolg6lat cime: 7632
P6cs, Siklosi tt 58.), valamint akozszolgilltatdssal kapcsolatos lakoss6gi tijekoztat6s.

4.2. A Kdzszolgiitatil kotelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes korfi ell6t5s6ra,
b) akozszolg6ltat6s meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kornyezetv6delmi hatosSg 6ltal meghat6rozott minosit6si osztilly szerinti

kovetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hulladekgazd6lkodSsi
kozszolg6ltat6si szerzodls hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t5re,



d)

e)

s)

h)

i)
k)

l)

m)

i)

akozszolg6ltat6s teljesit6silhez sztiks6ges mennyis6gri 6s min6s6gu jermf, g6p, esrkoz,
berendez6s biztositdsdra, a sztiks6ges l6tsz6mf 6s k6pzetts6gri szakember alkalmazilsfura,
a kcizszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vitheto teljesit6s 6hez sziiks6ges

fejleszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

a kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

I 6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,

nyilv6ntart6si rendszer mtkodtet6s6re, 6s a kozszolg6ltat6s teljesit6s6vel osszefiigg6
adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer lltrehozisilhoz 6s folyamatos
mtikodtet6s 6hez sztiks 6ges felt6tel ek bi zto s itdsdr a,

az iigyfelek szimdra kcinnyen hozzdf$rheto iigyfelszolg6lat 6s tdjdkoztat6si rendszer
mtikodtet6s6re,

a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitisdra,
a tev6kenys6g ell6t6sahoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyujt a felel6ss6gi korben bekovetk ezett Orrko.- funyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhasznill6legal6bb 2 ktilonbozo
tirm6rt6ku gyrij t6 ed6ny koziil v6laszthasson,

tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6 , a Kcizszol g6ltat6 6ltal biztositott zsik
forgalmazisdra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdillkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llomanyanak
hasznillatdra.

A Kozszolg6ltat6 hullad6kgazddlkod6si enged6ly6nek szdma: PE/KTFO|00202-112022
A Ko zszol gSltat6 megfel el6 s6gi v6l ern6ny6nek szfuma: HULL G I 1258-4 I 2022
A Kozszolg6ltat6 min6sit6si enged6ly6nek szdma: PE/KTFO/00889 -7 12022

Min6sit6si osztily: C/I.

5. Mentesiil a Ktizszolgiitatil a 4.1 pontban meghat6rozott kotelezetts6g6t6l vis maior eset6n,

tov6bb6, ha az Onkorm inyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6s6hez olyan
irtviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlarl akozittl, amely a

Kiizszolgiitat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Ktizszolgiitatil az akad6ly elh6rul6s6t kovet6 legkozelebbi sz6llit6si napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt szdllitilsi napokon felhalmoz6dott
mennyi s 6gri tel epiil 6si hull ad6k elsz6llit6s 6ra i s.

6. A Ktizszolgiitat6jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
az <inkorminyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6rd t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

ha a tarol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartoz| anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k6-, 6pit6si tcirmel6k, 6llati tetem, mar6, mfirgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gy6l6kony vagy
robban6 myag, nagyobb terjedelmti, srilyu tiory, amely vesz6lyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vary megrongillhatja a
gytij t6 b erend ez 6 st, i I I etve furtalmatl ani t6s a s o r6n ve s z 6lye zteti a kornye zetet.)

a hullad6k nem a szabv6nyos, zdrt taroloed6nyben, illetve nem a K6zszolg6ltat6t6l
v6sarolt jelzett zs6kban keriil kihelyez6sre,
a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatfusakor a

kisz6rod6s vesz6lye fenn6ll (nem lezfurt, illetve s6riilt ed6ny)



ha a tarol6ed6ny kortil szabillylalanul, annak mozgatilst 6s tirit6st akad6lyoz6 m6don
tobblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezetilsre keriil - a tarol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvdllalkoz6 lteljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6velvfigezhetd tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgiitatil jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiitatfl az

alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6t koteles az Onko rminyzat szfumira bejelenteni.

7,2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kdzszolg6ltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kdzszolgiltatfs teljesit6s6vel osszefiigg6 adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kdzszolgiitatil az l.l pontban meghat6rozott szolgilltat6si teriiletre vonatkozoan elkiilonitett
nyilv6ntart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletr6l elsz6llitott
6s 6rtalmatl anitott tel epiil 6si hull ad6k mennyi s 6g6t.

9. A kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kotelezettek a k<izszolg6ltat6s teljesit6sdvel kapcsolatos
min6s6gi 6szrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgilltatil sz6khely6re (7632 P6cs,

Sikl6si fi 52.) vagy a 7602 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kdzszolgiitatfl
k<iteles ir6sban 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre koteles a

Kiizszolgiitatil kornyezetszennyez1s eset6ben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenys6g6vel
okozati osszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm funyzat helyi
hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6s rendj6r6l s2616 rendelet6nek rendelkez1sfit kifog6solja, a

Kiizszolgiitat6 30 napon beliil koteles az igyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onko rminyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgdltat6s dija
10.1 A hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-
szabillyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rencieletben

illlapitjameg 6s a Koordin6l6 szery szedi be.

A Ht. 321A. $ (4e) e) pontja alapjdn a Koordin6l6 szeru beszedi a kozszolg6ltat6si dijat 6s

kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazdillkod6si kozszolg6ltat6si 6s szolg6ltat6si dij
meg6llapitds66rt felel6s miniszter rendelet6ben foglaltaknak megfelel6en meghat6rozott
szolg6ltat6si dijat.
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szen/ezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz 16tre.

A helyi ktizszolgilltat6, a telepiil6si <inkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkor6nek gyakorl6s6hoz sztks6ges.
A miniszter rendeletben illlapitja meg a beszedett kozszolgilltatdsi dij feloszt6sdnak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Ko ordin 616 szerv 6ltal a ko zszol g 6ltaton ak frzetend6 s z o 1 g 61tat6s i dij at.

10.2 A kozszolg6ltat6 61ta1 alkalmazott kozszolgilltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48,$ 6s

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tort6nt.

6^- fra



A term6szetes szem6ly insatlanhaszn6l6k 6ltal fizetendo iirit6si diiak:
Ed6nym6ret Esyszeri nett6 tirit6si dii G0

60 liter* 100,-

80 liter 134,-

1 1 0 liter 184,-
120 liter 184,-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien haszn6l6 term6szetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdsz1re, a telepiil6si onkormfunyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dii G0
1 I 0 liter 214,-
120 liter 233,-
240liter 467,-

770liter 1 498,-
1100 liter 2140,-

bekA Ht. 9l .8 (6) bekezd6s szerinti k d

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dii G0
110 liter 184,-
120 liter 201,-
240liter 401,-

770liter 1287,-
I100 liter 1 839,-

Tobblethullad6k gfijt6s6re szolg6l o zsdk 6ra: 361,- Ft+Afa/db.

Szerubdo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA torv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el.

11. Attami hullad6kgazd6lkodisi kiizfeladat-ell6tis
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szewezet
kijelol6s6r6l, feladatkordrol, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszol gdltatdsi
kotelezetts6gek r6szletes szabillyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapj6n a Kormany a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6lo 6s Vagyonkezelo Zilrtkoruen Mtikod6 R6szv6nytarsas6got jelolte ki.

ll.2 A Koordin6lo szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szdmlakat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjan illlitja ki. A kozszolgilltat6 hirlnyos vary
k6sedelmes adatszolgilltat6sa eset6n a Koordin6lo szerv a nem megfelell adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhasznillo tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszimlilzott
kozszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki sziml6t. Az ezzel osszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kotelezetts6g a Kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezi5 kozszolg6ltat6si
dijkiilonb ozet pozitiv m6rleg6t a Koordin6lo szery a kozszolg6ltatonak fizetendo esed6kes
szolg6ltat6si dijba besz6mitja. A kozszolgilltatl hi6nyos vary helyelen adatszol gilltatdsdb6l
ered6, a Koordin6l6 szery 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezn6ny6rt aKozszolg6ltat6t terheli a feleloss6g.
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11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend, 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azor, ingatlanok kor6t, amelyre nincs kozszolg6ltat6si dijfizet6s
meghat6roz\ra az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
osszefiigg6sben teljesit6s tort6nt. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
k6rni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sbol hiinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjan rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolg6ltat6t, hogy a megkiildott ingatlanokon vfigzett
szolg6ltat6s6nak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legk6s6bb az 6rtesit6s kdzhent6tel6t kovet6 8 napon beltil.
A korrekci6t kovet6en - a kozszolgilltat6 elt6r6 adatszolg6ltat6sa hiany6ban - a Koordin6l6
s zerv a ko zszol g6ltat 6si dij at az ingatlantul aj do no snak szinriinza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6mlinott 6s az ingatlanhasznillil 6ltal hat6rid6n beliil ki nern

fizetett kozszolg6ltat6si dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kozszolg6ltat6 rfisz5re akdzszolg6ltat6si szeruld6sben rdgzitett feladatok ell6tds66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdilkod6si kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felel6s
miniszter 6ltal meghat6r ozott szolg6ltat6si dij at frzet.

11.6 A kozszolg 6ltat6 M Onkorm 6nyzat, mint ell6t6s6rt felel6s 6ltal kiadott
teljesf,tisigazokissal igazolja, hogy a kozszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
merlilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolgilltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rlszfire a
rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tcirt6n6 megkiild6se a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkorminyzat koteles a teljesit6sigazol6st aKozszolg6ltato rlszdre a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot kovet6 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorminyzat a teljesit6sigazol6s
kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, :6gy a kozszolgdltat6 jogosult az ezzel

kap c s o I atb an kel etk ezb kir 6t az Onko rmdny zat fel 6 6rv6ny e siteni .

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad5kgazdillkod6si kozszolg6ltat6s teljes kozvetlen kolts6ge
megt6rit6sre kertil, iW a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik uW,
hogy a kozszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szeftezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szenret illeti
meg.

11.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkormfnyzat a kozszolg6ltat6si
szerz6d6st annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t kovet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb 8

napon beliil elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgiltat6si szerzdd6s hatflya
Felek jelen szerz6d6st 2022. okt6ber 01. napjLval kezd6d6 hat6llyal, hatarozott id6re,2023.
jrinius 30. napj6ig kotik.
Felek a szerzbd6st kozos megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjik.

13. A kdzszolgiltatdsi szez6d6s megsziin6se
A kozszo 1 g61tat6 si szerzod6s megsztinik
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a ) a b errte m e gh at 6r o zott i d o t art am I ej 6rtdv al,
b ) a Kozszol gdltato j o guto d n6lkiil i meg szun6s 6vel,
c) elilllissal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg,

d) felmond6ssal

e) a felek kozos megegyezes6vel.

13.1 Az Onkorm funyzat a kozszolg6ltat6si szerz6d6st a Polg6ri Torv6nykonyvben
meghat6rozott felmond6si okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kozszolgilltato

a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kornyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hatos6gi dontes eloir6sait srilyosan
megsertette, 6s ennek t6nyet a biros6g vagy a hatos6g jogerosen meg6llapitotta,
a szerzodesben megiillapitott kotelezetts6g6t neki felrohato m6don srilyosan
megs6rtette.

a hullad ekgazddlkod6si kozszolg6ltat6si szeruodest az Onkorm inyzat felmondj a, ha a
Kozszol giltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi
v6lemennyel.

13.2 A Kozszol g6ltat6 a Polgriri Tonr6nykonyvben meghatarozottakon tulmen6en a

kozszolg6ltatasi szerzodflst akkor mondhatja fel, ha
az Onkorminyzat akozszolg6ltat6si szerzld6sben meghatarozott kotelezetts6glt - a

Kozszol g6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolg6ltat6nak
k6rt oko z, vary akad6lyo zza a hullad6k gazdillkod6si k<izszolg6ltat6s teljesit6s6t; vary
a kozszolg6ltat6si szerzodfls megkot6s6t kovet6en hatillyba l6pett jogszab6ly a

kozszolg6ltat6si szerzodls tartalmi elemeit rigy vdltoztatja ffiog, hogy az a

Krizszolg6ltat6nak a hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltatis szerz6d6sszeni teljesit6se
kor6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerz6d6st a kozszolgilltat6 felmondja, a telepiil6si
onkormanyzat halad6ktalanul gondoskodik aztj kozszolgilltat6 kiv6laszt6sar6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolg6ltat6si szerz6d6s felmond6si ideje'6 h6nap.

A felmond6si id6 alatt aKiizszolg6ltat6 a hulladdkgazdillkod6si kozszolg6ltat6st vdltozatlanul

ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkorminyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzldds
neki felr6hat6an szfinik ffiog, az Onkorm inyzat az 6ves kozszolg6ltat6si dij 5}%-6nak
megfelel6 meghirisulasi kotb6r fi zet6s6re koteles.

14. Eljiris a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kozszolgilltatisi szerz6d6s megszfln6se vagy megsziintet6se eset6n a Kozszolg6ltat6 M ni
kdzszolgilltat6 kiv6lasztilsdig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolg6ltat6stvilltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdillkod6si kcizszolg6ltat6si szerz6d6s megszfin6se eset6n a kozszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvantart6sait a Kozszolgilltat6 a

telepiil6si onkorminyzatnak akozszolg6ltatasi szerz6d6s megsziin6se napjan 6tadja.

15. Jogvitfk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorbarL M egym6s koztitti trlrgyalfsok
sorin igy ekeznek rendezni.
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Amennyiben a jogvit6t a Felek titrgyalits ritj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytatdsdra a P6csi J6r6sbiros6g, illetve 6rt6khatdrt6l fiiggoen a P6csi Torv6nysz6k
illet6kess6g6t kotik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzodessel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kovetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodds teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onko rminyzat reszerol:
n6v: Koll6r Csaba polg6rmester

telefon: 721568-000
e-mail : pol garmester@nagyharsany. hu

a Kdzszolgdltat 6 r 6sz1r ol:
n6v: Biro P6ter iigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

A kapcsolattartok adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszimdt stb.) a Felek kizdrolag a

szerzodes teljesit6s6vel osszefiiggo kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsolodo
egy6b jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a

kapcsol6do jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabillyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdiikodfsi Program
A Kcizszol giltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megvalosulo l6tesitm6nyeket 6s eszkozoket a kozszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kotelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkez1se, vagy annak valamelyik r6sze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hatos6g vagy biros6g
annak 6rv6nytelens6g6t illlapitja ffiog, irgy a szerzodls tobbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha andlki,il b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kototte volna meg. A
jelen szerzodesben nem szab6lyozottkerd6sekben els6sorban a hullad6kr6l szolo 2012. 6vi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kozbeszerz1sekr6l s2616 2015.6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a

Magyarorszhg onkorm6nyzatairol szolo 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Torv6nykonyvrol sz6l6 2013. evi V. torv6ny (Ptk.) rendelkezflsei, illetve a vonatkoz6

ilgazati jo gszab 6lyok ir6nyad6 ak.

Jelen szerzodlst a Felek annak elolvas6sa 6s ertelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj6k alil.
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