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HULLADEKGAZDALKONAST XoZSZOLGALTATASI SZNNZ6Of S

amely l6trej6tt egyr6szr6l: Naryt6tfalu Kiizs6gi Onkormdnyzat
sz6khely: 7800 Nagyt6tfalu, Kossuth u. 45.

PIR szim: 556189
ad6sziim: 15556181-1-02
k6pviseli: Raposa Attila polg6rmester

mint 6nkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunint{li Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gff Tirsasdg
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si 6t 52.

c,bgsegyz,6ksz{rna: O2-Q9 -0645 56

ad6szilrna: I I 5 41 587 -2 -02
KUJ szima: 100279306

KTJ sziirna: 1 00468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 K6zpont/
KSH sziirna: 11541587 -3811-572-02
kepviseli: Bir6 Peter iigyvezet6
mint kdzszolgrlLltat6, a tov6bbiakban: Kdzszolgdltat6

m6sr6szr<il:

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi feltetelek
mellett:
Szerzodb Felek a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, sz6llit6srira 6s kezel6sere vonatkoz6

k6zszolg6ltat6s folyamatoss6grlnak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s k6telezetts6gek rendez6sere, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormanyzati rendelet

vigrehajt sAra az al6bbi szerz6d6st kdtik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi <inkormrlnyzatdir6l sz6l6 2011. €vi CLXXXX. tdrv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok krirdben

ell6tand6 helyi 6nkorm6nyzati feladatok kdze trlozlk ktildn6sen a kdmyezet-eg6szs6giigy
(k6ztisztas6g, telepiil6si k6myezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a telepi.il6si 6nkorm6nyzat a hulladdkgazddlkodrisi kiizszolg6ltatds ell titsit a

kdzszolg6ltat6val k<itdtt hulladdkgazd6lkodasi k6zszolg6ltatrisi szerz6d6s ritj6,n biaositja.

az Onkorminyzat K6pviselotestiilete .','l hat{rozala

1.3. A jelen szerzodls c6lja, hogy Nagyt6tfalu Kozsdg kdzigazgat6si teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6sere fennill6 kdzszolgdltat6ssal

kapcsolatban - a hatdlyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az Onkorminyzat es a

Kiizszo196ltat6 k6z6tti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezetts6geit szab lyozza.

1.2. Jelen szerz<id6s

alapjan j6tt 16tre.
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2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Klizszotgdltat6t az alibb meghatArozott feladatok
elv6gz6s6vel :

Nagyt6tfalu Kbzsfigkdngazgatrisi tertilet6n a telepiil6si hullad6k begSnijt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l ttirt6n6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerz6d6sben rogatett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program esz.kdz-
6s l6tesitrn6nytlllom6ny6nak ig6nybev6tel6vel - k6zszolg6ltat6si szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hulladdk gyiijtdse, szlllitrisa Cs kezel6se hetente I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal

- ziildhullad6k gytijt6s 6vente 2 alkalommal

- elkiildnitett /szelektiv/ hulladdkg5nijtes k6thetente I alkalommal.

2.2. A Kizszolglltttf a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elv6gz6s6t 2022. oktober I .-j6n
megkezdi.

2,3. A jelen szerz6d6s alapjri.m a Kdzszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6Llyoknak 6s az rinkormifuryzati rendeletnek megfelel6en kizrir6lagosan jogosult
Nagyt6tfalu Kozsig kozigazgatasi tertileten a telepiildsi hullad6k glijt6sere 6s kezel6s6re
irrinyul6 ktizszolgdltatrisok ell6t6s6ra.
A kiizszolg6ltat6s megrevezdse: telepiildsi hullad6k gyujt6s&e 6s kezel6sere ir6nyul6

kdzszolg6ltat6i feladatok ell6t.isa, amely kite{ed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasm6l6
a h6utartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rilsz1t k(ryezb vegyes hulladdkiira is, a Ht. 39.9 (3)
bekezd6sere tekintettel.

A kdzszolg6ltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Nag:yt6tfalu K6zs6g kozigaz}attsi
terti{et6n.

A k6zszolg6ltat6s krir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kiikenyi Region6lis
Hullad6kkezel6 K64ontban vagy 6trak66llom6son, illetve miis, kdmyezetv6delmi, miik6d6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitmenyben.

3, Az Onkormf nyzat kStelezetts6gv6llaldsa
3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolghltat6s ell6t6sara a Kiizszolg6ltat6nak
kiz6r6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkorm inyzutkdtelezetts6get v6llal:

- a kdzszolg6ltatds hat6kony 6s folyamatos ell6t6srihoz a Krizszolg6ltat6 szrimrira
sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolgdltat6sAra,

- a kdzszolgdltat6s 'k6r6be nem tartoz6 hullad6kgazdAlkod6si tev6kenys6gek
kdzszolg6ltat6ssal tdrt6n6 6sszehangol6s6nak el6segit6sere,

- a kdzszslg6ltat6snak a telepiildsen v9gzett mbs kdzszolgdltat6sokkal val6
dsszehangol6s6nak el6segites6re,

- a Kdzszolg6ltat6 kizrir6lagos k6zszolg6ltatri.si jog6nak biaosit6sri.Lra

- a telepiil6s kdzszolgrlLltatiis ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhasznil6i
vonatkozas6ban n6v- 6s cimjegyz6k 6tadas6ra, adategyezetesre,

- kedvezrn6ny, mentess6g eseten annak alapjdul szolg6l6 adatok 6tadrisr{ra,
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- az Onkormrlnyzat aTlal rendeletben, vagy egyeb m6don biztositott dijkedvezm6ny

vagy mentess6g miatt felmeriil<i kdlts6gek megt6rit6sere a Koordindl6 szerv szimhra,

- a telepiil6si ig6nyek kiel6git6sere alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, sz6llit6sara, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghalirozbsiLra. Ennek kereteben kijel<ili - a

Kdzszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a K6zszolg6ltat6 6tvegye k6zteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,

mely ingatlanokhoz aKdzszolgitltat6 6ltal alkalmazott gepjrirmiivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 jitrmi sz mfira megfelel6 ritviszonyok biztositasiira, (kiil6n6s

tekintettel a t61i h6- es sikossdg-mentesit6sre, valamint a krizrit rirszelv6ny6be bel6g6

fa6gak lev6g6s6ra),

- a kdzszolg6ltatdsi szerz5d6s k ozz|t€telerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,

- gondoskodik M elktl<initett hullad6kgyiljt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6ser6l.

4. A Kizszolgilta t6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:

- A h6ztart6sban keletkez6:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udtil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliitiisi id5szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k

r6sz6re az eves hullad6kgazdSlkodrisi kozszolg6ltat6si dij 50%-5t kell megdllapitani.)

ii. Lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
iii. Z6ldhullad6k gytijt6s 6vente 2 alkalommal
iv. Elkiil6nitett iszelektivl hullad6kgyiiLjt6s k6thetente 1 alkalommal
t6rt6n6 6sszegytjt6sdr6l, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6r<il.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 hi.z,tarl si hullad6khoz hasonl6 vegyes

hullad6k 6sszegyiiLlt6s6r6l, elsz6llit6srir6l 6s kezel6serol.

- Az iitala iizerneltetett hulladekgyiijto ponton, hullad6kgy.tijt6 udvarban a hullad6k
rltv6telerdl, dsszegyiijt6sdrol, elszdllitiisar6l 6s kezel6s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:

- kdnyvel6s, sz6mvitel, b6rszimfejt6s

- adminisztr6ci6, nyilvantart6s, adatb6zis-kezel6s

- jogi iigyvitel

- adatszolg6ltat6s

c) az Onkorm inyzattal egyiittmiik<idve az tigyfelek szirnira kdnnyen hozz|f5rheto
tigyfelszolgrllat 6s tij6koztat6si rendszer mtik<idtet6se (Kdzponti iigyf6lszolg6lat cime'.7632

Pecs, Sikl6si rit 58.), valamint a kdzszolgfltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tdj6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgdltat6 kritelezetts6get vdllal tov6bb6:
a) a kozszolgrlltat6s folyamatos 6s teljes kdni ell6t6sara,

b) akozszolgiltatds meghatarozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s&e,
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c) a ktimyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatarozott min6sit6si osztly szerinti
k<ivetelm6nyek biztosit6srira 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazdflkoddsi
ktizszolg6ltatrisi szerz6d6s hat6lyoss6grinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolgiltat6s teljesit6s6hez sziiks6ges mennyis6gri 6s min6s6gti jrirmri, g6p, eszk6z,
berendez6s biztositrisrira, a sziiks6ges l6tsz6mu 6s kepzetts6gii szakember alkalmazflslta,

e) a k<izszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sziiks6ges
fejleszt6sek 6s karbantart6sok e1v6gz6s6re,

f) a krizszolg6ltatris kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatiirozott helyek 6s

l6tesitrndnyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvd'ntart6si rendszer miikddtet6sere 6s a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6vel risszefiiggti

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntartdsi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer lfltrehozfisfuhoz 6s folyamatos

miik6dtet6s6hez sziiksdges felt6telek biztosit6sdra,
i) az tigyfelek szitmira k6nnyen hozz|f&hetb iigyfelszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mrik6dtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6srira,
k) a tev6kenys 69 ell t shoz sziiks6ges biztositrissal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyfjt a felel6ss6gi k6rben bekdvetkezett Onkormanyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6sere,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytiijt6s6hez az ingatlanhasmil6 legal6bb 2 ktildnbdz6
timert6kri gytjt6edeny kdztil villaszthasson,

m) tribblethullad6k elhelyez6sdt szolg6l6, a Kdzszolgaltat6 6ltal biztositott zsik
forgalmaz6s6ra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
haszniilatiira.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazdrilkoddsi enged6ly6nek sziima: PE/KTFO/00202-112022
A K6zszolg6ltat6 megfelel6s6gi v6lun6ny6nek szrirna: HULLG 11258-412022
A Kdzszolg6ltat6 min6sit6si enged6ly6nek sziima: PEfl(TF 0.100889-7 12022
Min6sit6si osztily: Cfl.

5, Mentesiil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghatarozott kdtelezetts6g6t6l vis maior eset6n,
tov6bb6, ha az dnkormrinyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelit6s6he z olyan
ritviszonyokat /tr6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kozit/, amely a
Kiizszolgiltat6 g6pj6rmiiveinek balesetrnentes kdzleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgfltat6 az akadilly elhrirullsdt k6vet6 legkdzelebbi sz6llit6si napon kriteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az el6zb elmaradt sz6llitdsi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii telepiil6si hullad6k elszdllitris6ra is.

6. A K0zszolgiltatd jogosult megtagadni a hullad6k elszrillitrisdt:

- az 6nkormiinyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 tarol6edeny kihelyez6se eset6n,

- ha a trirol6eddnyben a telepiil6si ftommun6lis) hullad6k kdr6be nem tall:ozl aDya1
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pitesi tdrme16k, dllati tetem, mar6, m6rgez6
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srilyu titrgy, amely veszllyenei a

6= ilut

4



hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gyiijt6berendez6st, illetve Artalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a kdmyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvri.nyos, zrirt trirol6edenyben, illetve nem a K6zszolg6ttat6t6l
v6s6rolt jelzett zsrikban keriil kihelyez6sre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatdsakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6riilt eddny)

- ha a t6rol6ed6ny k6riil szab6lytalanul, annak mozgatest 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don
t6bblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a trirol6edaryek jelz6se bevezet6sre keriil - a tfrol6edenyek matric6janak
hianya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgdltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igenybe venni. A K6zszolg6ltat6 az

alv6llalkoz6 ig€nybev6tel6t kdteles az Onkormdnyzat szAmdra bejelenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvrillalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kdzszolgiltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kdzszolg{ltat{s teljesit6s6vel 6sszefiigg6 adatszolg6ltatds biaosit6sa erdekdben a

Kozszolgiltat6 az 1./ pontban meghatiirozott szolg6ltatrisi teriiletre vonatkoz6an elkiil6nitett
nyilvrintartrisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltatdsi teriiletr6l elsz6llitott
6s tlrtalmatlanitoft telepiil6si hullad6k mennls6g6t.

9. A kdzszolg6ltatris ig6nybev6telere k6telezettek a k6zszolg6ltat6s teljesites6vel kapcsolatos
min6s€gi 6suev6teleiket, kifog6saikat irasban a Kiizszolg6ltat6 sz6khelyere (7632 Pircs,
Sikl6si rit 52.) vagy a 7602 Ptcs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a K6zszolgdltat6
kdteles ir6sban 15 napon beltil megvdlaszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre k6teles a

Kdzszolg{ltat6 kdmyezetszennyez6s esetdben, ha az a kdzszolgfltatdsi tev6kenysdg6vel
okozati <isszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi
hullad€kkezel6si kdzszolg6ltatas rendj6r6l sz6l6 rendelaenek rendelkez6s6t kifogasolj4 a

Kdzszolgdltat6 30 napon beliil kiiteles az iigyiratot - a panaszos egyidejii €rtesit6se mellett-
az Onkorminyzathoz megkiildeni.

10. Kdzszolgdltatris dija
10.1 A hullad6kgazddlkodasi kdzszolg6ltatasi dijat a Magyar Ehergetikai 6s K6zmii-
szabdlyozasi Hivatal javaslatanak figyelanbev6teldvel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordinrfl6 szerv szedi be.

AHt.32lA. $ (ae) e) pontja alapjdn a Koordin6l6 szerv beszedi a kdzszolg6ltat6si dijat 6s

kifizeti a kcizszolgAltat6knak a hulladdkgazddlkodrisi kdzszolg6ltat6si 6s szolgdltatrisi dij
meg6llapitas6ed felel6s minisaer rendelet6ben foglaltaknak megfelel6en meghat6rozott

szolg6ltat6si dijat.
Az 6llam e feladatainak ell6t6sdra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.

6--- n''l



A helyi k<izszolg6ltat6, a telepiildsi dnkormrinyzat, valamint a hullad6kgazd6lkoddsi
'l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkdr6nek gyakorl6s6hoz sziiks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltat6si dij feloszt6srinak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6televel rendeletben rillapitja meg a
Koordin6l6 szerv iiLltal a k6zszolg6ltat6nak fizetend6 szolg6ltatesi dijat.

10.2 A k<izszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.9 6s

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en trirt6nt.

Ed6nym6ret Esyszeri nett6 iirit6si dii (Ft)

60 liter* r00,-
80 liter 131,-

1 10 liter 184,-
120 liter 184,-

*a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es dletvitelszer[en haszn6l6 term6szetes

szemdly ingatlanhasm6l6 rdsz6re, a telepiildsi 6nkormrfuryzat eltal kiadott igazol6s alapj6n.

Ed6nym6ret Esyszeri nen6 iirit6si dii (F0

1 10 liter 184,-
120 liter 201,-

240liter 401,-
770liter 1287,-
1 100 liter I 839,-

Tdbblethulladdk g5nijt6sere szolg 616 zsill ira 361,- Ft+Afaldb.

Szerz6d6 Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizetese tekintetdben mindenkor a hatiflyos
AFA tiirveny rendelkezdseinek megfelel6en jrirnak el.

I 1. Allami hullad6kgazdilkodisi kiizfeladat-elldtds
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkodrisi kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szeruezet
kijel6l€s6r6l, feladatk6r€r61, az adatkezeles m6dj6r6l, valamint az adatszolg6ltat6si
ktitelezetts6gek r6szletes szabdlyair6l s2616 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjdn a Kormri.ny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben
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meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nernzeti Hullad6kgazd6lkoddsi

Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 ZriLrtk<inien Miik6d6 R6szv6nyt6rsas6got jel6lte ki.

ll.2 A Koordindl6 szerv a k6zszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szrirnlakat az Adatkorm.rend.

20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A kdzszolg6ltat6 hianyos vary
kdsedelmes adatszolgdltat6sa eseten a Koordinal6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal

erintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6mlazott

kdzszolgaltat6si dijr6l 6llit ki szri,ml6t. Az ezzeldsszefiigg6sben keletkez<j dijkorrekci6 eset6n

minden helyt6ll6si ktitelezetts6g a K6zszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez<i kdzszolg6ltat6si

dijkiiliinbdzet pozitiv merleget a Koordin6l6 szerv a kdzszolgaltat6nak fizetend6 esed6kes

szolg6ltatasi dijba besz6mitja. A kdzszolg6ltat6 hirlnyos vagy hely'telen adatszolg6ltat6s6b6l

ered6, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal kiallitott szrimlikkal

kapcsolatos valamennyi k6vetkean6ny6rt a Kdzszolg6ltat6t terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordinri.l6 azetv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l

kiindulva megrillapitja azon ingatlanok ktir6t, amelyre nincs kiizszolg6ltat6si dijfizet6s

meghatiirozva az adatszolgaltatiisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal

dsszefiigg6sben teljesitds tdrtent. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

kerni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgrl,ltat6sb6l hitinyz6

ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapitasa erdek6ben.

A fentiek alapjin rigzitat ingatlanok adatait a Koordinrfl6 szerv megkiildi a

ktizszolgaltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgaltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vegzett

szolgaltat6sri.,nak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltat6st

legk6s6bb az fresitflskflzhezv6tel6t k<ivetd 8 napon beliil.

A konekci6t ktivet6en - a kdzszolg6ltat6 e1t6r6 adatszolg6ltatrisa hi6ny6ban - a Koordin6l6

szerv a k6zszolg6ltatdsi dijat az ingatlantulajdonosnak szrimliaza ki'

ll.4 A Koordin6l6 szery akiszitmlLzott 6s az ingatlanhasm6l6 6ltal hat6rid6n beliil ki nern

fizetett kozszolg6ltatrisi dij behaj t6sa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Krizszolg6ltat6 r1s7tre akiizszolg6ltat6si szerz6d6sben rdgzitett feladatok ell6tase6rt

a Koordinfl6 szerv a hulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si dij meg6llapitrls6€rt felel6s

minisaer 6ltal meghatri,rozott szolg6ltatasi dijat fizet.

ll,6 A ktizszolg6ltat6 az 6nkormanyzat, mint e1l6t6s6rt felel6s 61tal kiadott

tetjesitisigawldssal igazolj4 hogy a kdzszolgiltat6 teljesit6sevel kapcsolatban kifogasa nern

meriilt fel. A teljesitesigazol6snak a k6zszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv t6sz'Ere a

rendszeres adatszolgaltat6s kereteben t6rtdn6 megkiild6se a szolg6ltatasi dij fizet6s6nek

felt6tele.

Az $nkorm6nyzat k<iteles a teljesit6sigazolast a Ktizszolgdltat6 r6szere a teljesit6ssel 6rintett

id6szakot kdvet6 5 napon belil kiadni. Amennyiben az onkorm i.Irlyzat a teljesitesigazolas

kiad6s6val alapos indok n6lkiil kesedelembe esik, fgy a k6zszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban kel elkezo kittlt az Onkormrinyzat fel6 erv6nyesiteni'

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkodasi k6zszolgdltatas teljes kdzvetlen k6lts6ge

megterit6sre terut, igy a haszonanyag 6rt6kesit6ser6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik ugy,
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hogy a kcizszolgriltat6 valamennyi haszonanyagot kriteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb<il ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

f l.8 Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezdese alapjhn az 6nkormriLnyzat a k<izszolgiiltat6si
szerz6d6st annak megkdt6s6t vagy m6dosit6s6t k6vetrjen halad6ktalanul, de legk6sobb g

napon beliil elektronikus irton megkiildi a Koordiniil6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolg6ltatisi szerz6d6s hatdlya
Felek jelen szerz6d6st 2022. okt6ber 01. napj6val kezd6d<i hat6llyal, hatiirozott id6re, 2023.
jrinius 30. napj6ig k6tik.

Felek a szerzod6st kdzris megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgiltatdsiszerz6d6smegsziin6se
A k<izszolg6ltat6si szerz6d6s megsziinik
a) a benne megh atdrozotl id6tartam lejirt|val,
b) a Kozszolgiitat6 jogut6d n6lkiili megszrin6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6ddtt meg,
d) felmond6ssal

e) a felek k<izds megegyez6s6vel.

l3.l Az onkorm6ny zat a k6zszolg6ltat6si szerz<id6st a polgari rdrv6nykdnyvben
meghat6rozott felmond6si okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha i xi)zszolg liato

- a hullad6kgazddlkoddsi k<izszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kcimyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszabrflyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi d6nt6s eidir6sait sr yosan
megs6rtette, 6s erurek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta;

- a szerz6d6sben meg6llapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette;

- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiltatdsi szerzod6st az 6nkormii,nyzat felmondja, ha a
Kdzszolgriltat6 nem rendelkezik min6sir6si enged6llyel uugy -.gf"i"io.egi
v6lem6nnyel.

l3-2 A Kcizszolgiiltat6 a polgriLri rrirv6nykrinyvben meghatiirozottakon tflmen6en a
krizszolg6ltat6si szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha

- az onkormd nyzat a ki|zszolg6ltat6si szerzrid6sben meghat6rozott k6telezetts6g6t - a
K6zszolg6ltat6 felsz6litiisa ellen6re - sulyosan megs6rti, 6s ezzel a Ktizszolg6liat6nak
kart okoz, vagy akad|ryozza a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljesit6l6t; vagy

- a kozszolgiltat6si szerz6d6s megkdt6s6t krivet6en hat6lyba l6peti jogszab6ry a
kdzszolg6ltat6si szerz6d6s tartalmi elemei t igy v lto^atju 

^"g,' iogy u, u
K<izszolg6ltat6nak a hullad6kgazddlkod6si k6zszolg6ltat6s szerz<id6s[eni t"ey"rite."
krjr6be tartoz6 ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelent<is m6rt6kben s6rti.

r3:3 Ha a hullad6kgazd6lkodrisi szerz6d6st a k6zszolgiltat6 felmondja, a terepiil6si
6nkormiinyzat halad6ktaranul gondoskodik az ij k6zszorg6rtat6 kiv6laszt6s6r6r.
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A fentiek teljesiil6se eset6n a kdzszolgaltat6si szerz6d6s felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id<i alatt a Kdzszolgiltat6 a hullad6kgazd6lkodisi k6zszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesit6s az 6nkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz<id6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az dnkorm6nyzat az eves kdzszolgAltat6si dij 50%-6nak
megfelel<i meghirisulisi k<itb6r fi zet6s6re kciteles.

14. Eljrir6s a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kcizszolg6ltat6si szerz6d6s megszrin6se vagy megszl.intet6se eset6n a K<izszolg6ltat6 az uj
k<izszolg6ltat6 kiv6laszt6s6ig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgdltat6st v6ltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazd6lkodrisi ktizszolg6ltat6si szerz6d6s megszrin6se eset6n a kdzszolg6ltatds
ellAtes6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilvrintartiisait a Kdzszolg6ltat6 a

telepiil6si dnkorm6nyzatnak akdzszolgiitatAsi szerz<id6s megsztin6se napjrin 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitakat els6sorban az egymbs kdz6tti t6rgyaldsok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitet a Felek trlrgyal6s ritj6n 60 napon beliil nem tudjek rendezni, a bir6s6gi
elj6ris lefolyat6sara a P6csi Jir6sbir6sdg, illetve ert6khatdrt6l fiigg<ien a P6csi Tdrv6nysz6k
illet6kess6g6t kdtik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st ir6sba kdll
foglalni.
A szerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkormdnyzat rlszdrbl:
nev: Raposa Attila polg6rmester

telefon: 72l568-000
e-mail: polgarmester@nagyharsany.hu

a Kiizszo196ltat 6 r 6sz6rol'.

n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon:721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonsz6mAt stb.) a Felek kiz r6lag a
szerz6d6s teljesit6s6vel 6sszefi.igg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egyeb jogos erdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben jogosultak kezelni. Felek az adatkezel6s sor6n a

kapcsol6d6 jogszabAlyok 6s adatv6delmi szab|lyzataik rendelkez6sei szerint jiimak el.

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazddlkoddsiProgram
A K<izszolg6ltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdz6ket a k6zszolg6ltat6s teljesit6se kapcsdn.

Felek k6telezettsdget v6llalnak, hogy alivetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6ro zatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
6rvenytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szer\t, vary hat6s6g vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja meg, tgy a szerz6d6s t<ibbi r6sze erv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil brirmelyik F6l a szerztid6st nem kdtdtte volna meg. A
jelen szerz6d6sben nern szab6lyozott kerd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. trirv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrveny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdw6ny (Mritv), valamint a

Polg6ri Tdrvenykdnyw6l sz6l6 2013. ei V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati jo gszabilyok itinyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyezrit, j6vahagy6lag irl6.k ah.
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