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Amely l6trejott egyr6.szr6l a: Sisd V6tos Onkormdnyzata
sz6khelye: 7370 S6sd, D6zsa Gyorgy u,.32.

k6pviseli: Rabb Gy5z5n6 polgirmester
Ad6szim: 1 57 241 86 -2-02
PIR szim: 724188
Bankszimla sz6m: 1. 17 3111 1 -1 5331933
mint Onko rminy zat, a tov6bbiakban: Onkotm Lnyzat

D6l-Kom D6l-Dunintfli Kommunilis Szolgiltat6 Nonptofit
Kod6tolt Felel6ss6gii T6ts asig
sz6khelye: 7632P6.cs, Sikl6si it 52.

c6gj egyz 6ks zima: 02 -09 -0645 5 6

adoszimz: 1 I 541, 587 -2-02
B anksz ilmlaszima: 1 0 402427 -00 0 2 7 8 1 8 -0 0 0 0 000 8

KIJJ szima:700279306
KTJ szirna: 100468989 @6cs-Kok6ny Regionilis Hullad6kkezel6
Kozpont)
KSH szima : 1 1541587 -3811 -57 2-02
k6pviseli: Bit6 P6tet iigy,vezet5
mint Ko z s z olgiltat6, a tov6bbia kb an : Kii z s z olgiitat6

m6sr1szr6l a:

tov6bbiakban egyiittesen,,Felek"
mellett:

kozcitt az alulirott helyen 6s napon az alLbbizk feltetelek

Az Onkorminyzat, mnt ajilriatk6r6 a kozbeszetz6sekr5l szolo 2015. 6vi CXLIII. torv6ny
Harmadik R6sz szerinti nyflt kozbeszerz6si elj6r6st inditott.
A Szerz6d6 felek jelen kozszolgihatisi szerz6d6s megkcit6sekor figyelembe vett6k 

^kozbeszerz6sekr5l szolo 2075.6\ri CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerz6si 6rt6khatirok:
a) ewopar unios log aktusban meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si

6rt6l<hatirok (a tovibbiakb an: uni6s 6rt6kh atirok) ;
b) a kozponti kolts6gvet6sr6l sz6l6 torv6nyben meghatdrozott kozbeszetz6si 6s koncesszi5s

beszetz6si 6rt6l<hatdrok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khatirok).

{3) Az egyes besz erzlsr tilrgyak eset6ben alkahnazand6 nemzeti 6n6khat6rokat a kozponti
kolts6gvet6sr6l sz5l6 torv6nyben 6vente kell meghatirozri. Az egyes beszerz6si targyak eset6ben

alkalmazard6 - (2) bekezd6s szerinti europai unios jogi aktusban meghatxozott - uru6s
6rt6khatirokat a mindenkori kolts6gvet6si torv6nyben 6vente rogziteni kell.

A Kbt. 17. S (3) bekezd6se szerint a szolgakatds becsiilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eset6ben, amely
nem tartalm^zz 

^ 
teljes dijat:

a)hatirozott id6re, n6gy 6vte vagy arn6l rovidebb id6re k<itend6 szerz6d6s eset6n a szerz6d1s
id5tartama alatti ellensz olgilltztis;

b)hatfuozalJLan idSre kotott szerz6d6,s vagy n6.gy 6vn6l hosszabb id5re kotend5 szen6d6s
e set6n a havi ellens zolg6ltat6s negyvennyolcs z orosa.

Ilyen el6zm6nyek ut6n a Felek jelen szeru6d6.s elvillaszthatatlan r|sz6t klpez6 Ajinlati
felhiv6snak, a dokument6ci6nak, valamint a Kozszolgilltzto kozbeszerz6si elj6risban
benyijtott ai|nlatlnrk megfelel6er az alilbbiak szednt 6llapodnak meg:
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l. Aszerzdd6s c6lia

l.l. Magyarorszdg helyi onkorm6nyz^t^i6l szolo 2071. 6vi CIX)OilX. tcirv6ny 13. S (1)

bekezd6se szerint a helyi kozngyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kor6ben
ellitand6 helyi onkormdnyzaa feladatok kciz6 t^rtozik kiilonosen a kcirnyezet-eg6szs6gi.igy

ftoztisztas6g, telepiil6si kcimyezet tisztasiginak biztositisa, rovar- 6s rigcsil6irtis) 6s 
^hullad6kgazd6lkod6s.

A hullad6kr5l sz6l6 2012.6vi CIX)O(V. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. S (1) bekezd6se szednt
a telepi.il6si onkorminyzat az <inkorminyzati hullad6kgazd6lkodisi kcizfeladat elliltasit a

kozszolgiktt6val kotott hullad6kgazdilkod6si kozszolg6ltatisi szerz6d6s titi6n biztositja.

1.3. A jeler szerz6d6s c6lja, hogy S6sd V6ros kozrgazgatS,si teriilet6n az ingadann-rlajdonosokn6l,
birtokosoknill,haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt: ingatlanhaszn6lo) keletkez5 telepiil6si szlilrd
hullad6k kezel6s6re fennill6 kozszolgilhatissal kapcsolatbalt - ^ hauilyos iogszab6lyoknak
megfelel5en - ,, Onkonninyzat 6s a Kozszolgiltat6 kcizotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s

kci tele z etts 6 geit sz ab 6ly ozz a.

2. A kdzszolgiltatis megnevez 6s e, min6s6gi is m6rvei

2.1. Az Onkorminyzat rnegbizza, a Kbzszolgiltatbt az al{bb meghatarozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Sisd V6ros kozigazgatasi teriilet6n a telepiil6si hullad6k begyijt6s6vel 6s elhelyez6s c6ljib6l
tort6n6 rendszeres elszilllitasival a szerz6d6sben r6gzitett id5tartamban, valamint kezel6s6vel, ill.
6rtalmarJailtisival a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt iltal kijelolt eszkozok 6s

l6tesitrn6nyek ig6nybev6tel6vel, kozszolgilltatisi szerz6d6s ketet6ben:

- vegyes hullad6k elszilllitisa hetente 1 alkalommal
- elkiilonitett/ szelektiv/ hullad6kgyujtl.s Qtizhoz men5 6s gyfjt5szigetes m6don)
- lomtalanitishdzhoz men5 jelleggel6vente 2 alkalommal
Valamint a Kozszolgiltat6 gondoskodik a s6sdi temet5ben elhelyezett 3 db 1100 literes
hullad6kgyrijt6 ed6ny heti egyszeri ritit6s6t6l, kiilon meg6llapodis alapi6n.

2.2. A Kdzszolgfultat6 v6llaUa, hogy a 2.1. porr;ban meghatarozott feladatok elv6.gz6s6t 2019.
november 7. nap16n megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6.s alapl6r, a Kiizszolghltat6, a Ht.-ben, illewe az ide vonatkoz6
jogszabilyoknak 6s az otkorminyzairendeletnek megfelel6en l,,tz6r6lagosan iogosult S6sd Viros
kozigzzgatisi teri.ilet6n a telepiil6si hullad6k gldjt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6 kozszolglhat6sok
elliltisara.

A kozszolgilltatis megneveztise: telepi.il6si
koz szolgilt zt6i feladatok ellitrisa, amely kiteri ed

hilztartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6.sz6t

bekezd6s6re tekintettel.

hulladek gpijt6s6re 6s kezel6s6te irinprl6
a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznil6, a

k6pez6 vegyes hullad6kira is, a Ht. 39.S (3)

A kozszolg4ltata.s teliesit6s6nek teri.ileti kiterjed6se: S6sd V6tos kozigtzgat6si teri.ilet6r az

<inkorm6nyzad tendeletben feltiintetett utcai egy zlk szennt.
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A kozszolgilltztds kor6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kok6nyi Regionilis
Hullad6kkezel6 Kozpontban vagy iltrak6illomdson, illetve mis, komyezetv6delmi, mfikod6si
engedellyel tendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitrn6nyben.

3. Az 6nko rmhnyzat ktitelezetts 6.gv 6llal6sa
3.1. Az Onkorminyz^t a 2. pontban irt k<izszolgilltatis elTiltasira a Kiizszolgiitat6nak
kizir6lagos j ogot biz tosit.

3,2. Az Onkorminy zat kotelezetts6get villal:
- a kozszolgiltatis hat6kony 6s folyamatos ellit6sihoz a Kdzszolgdltat6 szimin sziiks6ges

informici6k 6s adatok szolg6ltatesira
- a kozszolgilltat6s kor6be nem tartoz6 6s a teleptil6sen foly6 egy6b hullad6kgazdilkod6si

tev6kenys6gek kozszolg6ltat6ssal tort6n6 cisszehangolis6nak el6segit6s6te,

- a telepiil6sen mfikodtetett kiilonboz6kozszctlg6ltatisok ci,sszehangolisinak el5segit6s6re,

- a KiSzszolg6ltat6 l<tzir6lagos kozszolgilltat6si ioginak biz tositis ita,
- a telepiil6s kozszolgiltacis ig6nybev6tel6re kcitelezett ingatlanhasznilloi vonatkoz6sdban n6v

- 6s cimj egy z6k iltadisira, adategy ezet6sre

- kedvezm6ny, mentessrlg eset6n annak alapiiul szolg6l6 adatok ita'dilsfua
- 

^z 
Onkorm6nyz^t ak^l rendeletben, y^gy egy6b m6don biztositott difkedvezmlny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 kcilts6gek megt6rit6s6re a Koordin6l6 szerv szimira
- a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gy6jt6s6re, szillttisira, kezel6s6re

szolgillo helyek 6s l6tesitm6nyek kiielol6s6re. Ennek ketet6ben kijeloli z

KiSzszolgirltat6val egyeztetve - zzokat a gyfijt5pontokat, amelyek alkalmasak ara, hogy a

Kozszolghltatf ilwegye koztertileten a hullad6kot azon ingatlanhasznill6kt6l, mely
ingadanokhoz zKiSzszo\illtat6 6ltal alkalmazott glpjilrmffvel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 jirmfi szimLru megfelel6 fwiszonyok biztosit6s6ra, ftiilcinos tekintettel a

t6li h6- 6s sftossig-mentesitrlsre, valamint akozit rirszelv6ny6be bel6g6 faigklevigfsilra.),
- akozszolgilltatisi szerz6d6,skozz6t6tel6r6l a helyben szokisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiilonitett hullad6kgldjt6si rendszet helyi felt6teleinek megszervez6s6r6l.

4. A Kozszolgiltat6 kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kozszolgilkat6 gondoskodik:
- A hi,ztartisban keletkez5:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
paUa 6s id5szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltasi id6szak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47. $ (4) bekezd6se alapjin az rngaianhasznill6k
r6,sz6,re az 6ves hullad6kgazd:{lkod6si kozszolg6ltat6si dij S}o/o-it kell megillapitani.)

n. EkiiLlonitetten gldjtott hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente k6t alkalommal
tort6n5 osszegytijt6s6r6l, elsz6llitisirol,6s kezel6s6r6l a iogszab6lyi el6kilsoknak megfelel6en
Sisd Vito s kozigaz gatisi teriilet6n.
Valamint a kozszo\6ltat6 gondoskodik a s6sdi temet5ben elhelyezett 3 db 1100 literes
hullad6kgyrijt5 ed6ny heti egyszeri iitit6s6t5l, kiikin megillapod6s alapj6n.

- A gazdilkod6 szervezetekn6l keletkez6 hdztartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
osszeglnijt6s6r6l, elsz6llitisir6l 6s kezel6s6t6l.

- Az iltala izemeltetett, Sisdhoz legkozelebb es6 hullad6kudvarban a szelektiven v6logatott
hasznosithat6 anyagok, elektronikai hullad6k, aut6gumi, akkumulitor, zoldhullad6k 6s

6pit6si t6rmel6k 6w 6tel6t biztositia.

b) A dminis zttattv feladatok:
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- konyvel6s,szimvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminisztt6.cio, nt ivilntartzs, adatbizis-kezel6s
- iogr i.igywitel

- adatszolglltatas

c.) zz Onkorminyzattal egyiittrnfkodve a fogyaszt6k szimdra konnyen hozz5,f6rhet6
ngyf6lszolg6lat 6s tii6koztatisi rendszer mrikodtet6se (I{ozponti iigyf6lszolg6lat cime: 7632P6.cs,
Sikl6si rit 58.), valamint akozszolgdltat6ssal kapcsolatos lakossigi tilj6koztatds.

4.2. A Kozszolgfiltat6 kotelez etts6get v6llal tov6bb6:
- a kozszolgilltztAs folyamatos 6s teljes kor(r ell6t6.saru,

- tkozszolgilltztils meghatirozott rendszer, m5dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

- a komyezew6delmi hat6sig 6ltal meghatirozott min5sit6si osztilly szerinti kovetelm6nyek
biztositis6ra 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltatisi szerz5d6s
hat6lyoss6ginak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

- z kozszolg6ltatis teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gri 6s min6s6gu 16rmir, g6p, eszkciz,

berendez6s biztosit6,sira, a sziiksdges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gri szakember ilkalmazisita,
- a kozszolgilhat6,s folyamatos, biztonsigos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sztiks6ges feileszt6sek 6s

karb antartis o k elv 69z 6 s 6re,

- a kozszolgilltatis kor6be tartozo hullad6k kezel6s6te meghatirozott helyek 6s l6tesitrn6nyek
ig6nybev6tel6re,

- nyilv6ntafi6si rendszer mrikcidtet6s6re 6s a kozszolgiltztas teljesit6s6vel cisszefiigg6
adatszolgiltatis rends zere s telj esit6s6re,

- a nyilvintattisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l€trchozisdhoz 6s folyamatos
mrikodtet6s6hez sztiks6ges felt6telek biztositisira,

- ^ fogyaszt6k szimiru konnyen hozz|f1rhet6 i.igyf6lszolgilat 6s tijlkoztatilsi rendszer
mfikodtet6s6re

- a. fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendi6nek megfllapitasfua,
- a tev6kenys6g elbtdsilhoz sztiks6ges biztositdssal rendelkezik, amely megfelel5 fedezetet n1rujt

a felel6ss6gi korben bekovetkezett Onkormilnyzatnak okozott esedeges k6tok enyhit6s6re,

- biztositja, hogy a vegyes hulladek gy6jtes6hez az 'tngaianhasznill6 legal6bb 2 kiilonboz6
rirm6rt6kfi gldjt6ed6ny kozil vilaszthasson,

- tobblethullad6k elhelyez6s6t szolgill6, aKozszolgilltat6 iltal biztositott zsik fotgalmazis6ra,
- ^ Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Progtam eszkoz- 6s l6tesitrn6ny 6llomilry6nak

hasznilatilra.

Szerz6d6 felek kiielentik, hogy a szerz6d6s teljesit6se sor6n, illetve azzal kapcsolatban
tudom6sukra jut6, birtokukba keriil6, illetve egym6snak dtadott minden szem6lyes adatot
bizalmasan kezelnek, valamint k6telezetts6get v6llalnak arra, hogy megtesznek minden olyan
biztons6gi, technikai 6s szewezlsi int6zked6st, amely a szem6lyes adatok biztonsdg6t ganntillia.
Szerz6d6 felek kotelezetts6get v6llalnak tov6bbi ana, hogy a szem6lyes adatok kezel6s6t a
hatilyos jogszabilyokban meghat6rozott kovetelm6nyeknek, kiilcinosen pedig ^z Eur6pai
Patlament 6s a Tanics 2016. 6prilis 27.-& kiadott, 2078. milus 25.-t6l hatilyos, a term6szetes

szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben tort6n6 v6delm6rSl 6s az ilyen adatok
szabad 6raml6sir6l, valamint a 95/46/EK rendelet hat6lyon kivii{ helyezlslr6l sz6l6 (EU)
2016/679 rendelet6ben (GDPR: General Data Protection Regulation - 6ltal6nos adaw6delmi
rendelet), valamint az inf.orm6ci6s cinrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads 6,9rol szolo 2011,.

6vi CXII. torv6nyben (Info w.) foglalt el6fu6soknak megfelel5en v6gzik.

A Kozszolgiltat6 hullad6kgazdilkodisi enged6ly6nek szima; OICIF-KP /2538-10/2016,
pE / KF"T / 60ss -3 / 2017, pE / KT F O / tss -7 / 2018, pE / KT FO / 00363 -2 / 2019 .

A Koz s zolg6ltat6 megfelel6 s6gi v6lem6ny6n ek szima O HKT- KP / 17 3ll-S / 2018
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A I(ozszolg 6kato mtn6sit6si enged6ly6nek szima: PE/ KT FO / 057 27 -2 / 2019

4.3. A Kiizszolghltat6 nem frzet, illetve szimol el a szerz6d6s tel)esit6s6vel cisszefiigg6sben

olyan krilts6geket, melyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

tdrsasdg tekintet6ben menilnek fel, 6s melyek a nyertes ajinliltev6 ad6koteles jcivedelm6nek

cscikkent6s6re alkalmasak. Tov6bb6 a szetz6d6s teljesit6s6nek teljes td6tzrtama alatt tulajdonosi
szerkezet6t az ajdnlatkir6 szimira megismerhet6v6 teszi 6.s az el6z6 mondat szerinti r.igyletekr6l

az ajidatk1r6t halad6ktalanul 6rtesiti.

4.4. A Kbt. 136. $ (2) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek megillapodnak, hogy kiilfoldi ad6illet5s6gri

Kozszolghltat6 koteles a szetz6d6shez arra vonatkoz6 meghatalmazist csatoLni, hogy az

illet6s6ge szerinti ad6hat6s6,gt6l a rrragyar ad6hat6s6g kozvedeniil beszerezhet a Kiizszolgflltat6
vonatkoz6 adatokat az orszdgok kozotti iogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

5. Mentesiil a KiSzszolgiitatb a 4./ pontban meghatilrozott kotelezetts6g6t5l vis maiot eset6n,

tov6bbi ha az Onkormilnyzat nem biztosit az tngatlanok megk<izehtlslhez olyan ritviszonyokat

/ho- 6.s sikossig mentess6g, illetve egy6b okb6l iilrhataian a kozitf , amely a Kdzszolghltat6
g6pjirmriveinek balesetmentes kcizleked6s6t biztositja. Ez esetben a KiSzszolgfiltat6 az akadily

elh6rul6s6t kcivet6 legkozelebbi sz6llit{si napon koteles szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az

el6z6 elmaradt szillit6si napokon felhalmoz6dott mennyis6gfi telepiil6si szrllrd hullad6k

elsz6l\t6sira ts.

6. A Kiizszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszilhtisit:
az onkormtnyzat rendelet6ben el5futt6l eltlr6 t6rol6ed6ny kihelyezese esettln,

ha a tirol6ed6nyben a telepiil6si szrlilrd ftommunilis) hullad6k kor6be nem tartoz6 
^rrya'g

keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k5-, 6pit6si tormel6k, 6llati tetem, mar6, m6rgez6

^ny^g, 
elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyil6kony vagy robban6

any^g, nagyobb terjedelmri, t"ly" tirgy, amely vesz6lyezteti a hullad6kszillhtissal
foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongillhatja a gyfir)t6berendez6st, illetve
lrtalrrlatlantt6 s a s or6n v esz 6ly ezteti a komye z e tet.)

a hullad6k nem a szabvinyos, zLrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolghltat6t6l
v ilsirok ielzett zsikban keriil kihely eztsre,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyezlsre, hogy a drol6ed6ny mozgatisakor a kisz6t6d6s

vesz6lye fenn6ll (nemlezirt, illetve s6riilt ed6ny)

ha a tiroloed6ny kortl szabilytalanul, annak mozgati.st 6s iidt6st akad6lyozo m5don
tobblethullad6k kenilt kihelyez6ste

amennyiben a tarol6edlnyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tiroloed6nyek matic6l6nak
bi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvhllalkoz6 / teliesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kozszolghltacl jogosult alvilllalkoz6kat ig6nybe venni. Onkorminyzat a Kbt. 138. S (3)

bekezd6se alap,16n el6qa Kozszolgilltat6 r6sz6re, hogy a szerz6d6s megkot6s6nek id6ponti6ban,
majd - a k6s6bb bevont Alvillalkoz6k tekintet6ben - a szerz6d6,s teljesit6s6nek id6tatama alatt

kriteles el6zetesen az OnkotmLnyzatnak valamennyi olyan alvillalkoz6t bejelenteni, amely r6szt

vesz a szerz6d6s teljesit6s6ben, 6s - ha a megel6z6 kozbeszerzl,si eliilrisban az adott alvilllalkoz6t
m6g nem nevezte meg a beielent6ssel egyiitt nyilatkozni v^gy az 6rintett alvilTalkoz6 nyiatkozat6t
benyuitani arr6l is, hogy az 6ltala rglrrybe venni lidvdrt alvillalkoz6 nem 6ll a rnegel6z6

kozbeszerz6si elj6r6sban el6irt l<tz6ro okok hat6lya alatt.

Az el6zetes bejelent6s htilrryiban az alv6l7alkoz6 a teljesit6sbe nem vonhat6 be.
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Kozszolghltat6 teljesit6s6ben koteles kozremfikcidri az olyan alv6llalkoz6 6s szakember, amely a

kozbeszerz6si elj6risban r6szt vett Ktizszolgflltat6 alkalmass6g6nzk rgazol6s6ban. Az olyan
alvillalkoz6 helyett, al<t vagy amely a kozbeszerz|.si eljari,sban r6szt vett Kiizszolgiltat6
alkalmass6gdnak igazol6sibar^, csak az Onkorminyzat hozzijilrul6sival 6s abban az esetben
vehet rdszt a teliesit6sben mis alv6llalkoz6,ha a szen6d6skot6st kovet5en - a szerz6d6skcit6skor
el5re nem lilthato ok kovetkezt6ben - be6llott l6nyeges kcirii[m6ny, v^gy ^z alvil]alkozo
bizonyithat6 hibis teljesit6se miatt a szerz6d6s vagy arnak egy rlsze nem lenne teljesithet5 a

megielolt alvilllzlkoz6va| 6s ha Kozszolghltat6 az 6j alv6llalkoz6val egyitt is megfelel azol<nak az

alkalmass6gi kcivetelm6nyeknek, melyeknek Kozszolghltat6 a kozbeszerz6si elj6r6sban az adott
alv allalko z 6val egyi.itt felelt me g.

7.2. A Felek rcigzitik, hogy az al-villzlkoz6 tev6kenys6g66rt a Kilzszolghltat6 rigy felel, mintha
maga 16rt volna el.

8. A Kiizszolgiltatis teljesit6s6vel osszefiigg6 adatszolgilltatas biztositdsa 6rdek6ben 
^Kiizszolgiltat6 az 1./ pontban meghatdrozott szolgilltatzsi teriiletre vorratkoz6an elkiilonitett

nyrlvintartisi rendszert kciteles vezetni, mely tartalm^zz^ a szolgiltatl,si teriiletr6l elsz6llitott 6s

kezelt telepii{6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kozszolgilltatis ig6nybev6tel6re kotelezettek a kozszolgiltatds telfesit6sdvel kapcsolatos
min5s6gt 6szrev6teleiket, kifog6saikat irisban a,Kdzszolgiltat6 sz6khely6re Q632P6.cs, Sikl6si ft
52.) vagy a 7607 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, 6s a Kiizszolghltat6 koteles ir6sban 15

napon beltil megvdlaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre koteles a Kozszolghltat6
komyezetszennyez6s eseteben, ha az a kozszolgTltat6si tev6kenys6g6vel okozati osszefligg6sben
van. Amennyiben a panasz, eszrevltel az Onkormilnyzat helyi ht,llad6kkezel6si kozszolg1ltztas
rendi6r5l sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifogisolia, a Kiizszolgriltat6 30 napon beliil kciteles

az igyiatot - a pan^szos egyidejri 6rtesit6se mellett- 
^z 

Onkormhnyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolghltaths dria
10.1 A k6zszolgilhatast dti meghatiroziLsakor a hullad6kr6l sz6l6 tcirv6ny 6rtelm6ben kell eljirni,
ennek megfelel5en a jelenleg 6rv6nyes szab6lyoz6s szeflnt:
A hullad6kgazd6lkodisi kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmri-szabillyozilsi
Hivatal lzvzslztinak figyelembev6tel6vel az illet6kes minisztet rendeletben {ilapitia meg 6s a

Koordinil6 szerv szedi be.

A Ht. 32/A. $-a alapj6n az illlaLmi hullad6kgzd6lkod6si kozfeladat ketet6ben az illam beszedi a

kozszolg6ltatisi drjat 6s kifizeti a kozszolgilltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6si dii
megillapitas66rt felel5s miniszter 6ltal meghatzrozott szolg6ltat6si dijat.
Az 6llam e feladatainak ellatzsdra kootdin6l6 szewezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv) hoz
l6tre.
A helyi kozszolg6ltat5, a telepiil6si onkorminyzat, valamint a hullad6kgzzdilkodisr l6tesitm6ny
tulajdonosa megad minden adatot 6s informdci6t, ami a Kootdin6l6 szew feladatkor6nek
gy akotlilsdhoz sziiks6ges.
A minisztet rendeletben illapiga meg a beszedett kozszolgilltat6si dij feloszti.sinak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv lavaslattnak figyelembev6tel6vel rendeletben illlapitja meg a

Kootdin6l6 szerv iltal a kozszolg1ltat6nak fizetend6 szolgiltat6si dijat.

A hullad6kgazdilkod6si kozszolg6ltatzst dtjat - a vegyes hullad6k mennyis6g6vel arinyosan - a

kolts6gekre, tov6bbi az 6rakra, illetve a dijra vonatloz6 k6zgazdas6gi cisszehasonlit5 elemz6sek
felhas zn6lis 6v al :6igy kell meg6llapitani 6s sz ab6lyozni, hogy
a) ^ ili a kolts6ghat6kony hullad6kgazd6lkodisi kozszolgilkatisra, a k6zszolgilltatas
hat6konys6ginak jzvtasira, a kapacitisok hat6kony ig6nybev6tel6re, a kcizszolgilltatis
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min5s6g6nek folyamatos javitisira, valamint a kottyezetterhel6s cscikkent6s6rc osztotozzon,
valamint
b) a hullad6kr6l s2616 2012. 6vi CDOO(V. tcirv6ny szerinti c6ltatal6k ci,sszege, a folyamatos
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6s indokolt kolts6gei, a kornyezetv6delmi kcitelezetts6gek

teljesit6s6nek indokolt kolts6gei, a kozszolg1ltatis tart6s ell6tdsdhoz, fellesztils6hez sziiks6ges

indokolt kolts6gek, tovilbbi a hullad6kgazd6lkodisi kozszolgilkatissal 6rintett
hullad6kgazdilkod6si l6tesitm6ny bezirilsir,ak, rekultivici6l6nak, ut6gondoz6s6nak 6s

monitoringi 6nak indokolt kolts6gei figyelembev6telre kerii{i enek.

Az igy meghatirozott dijalapot cscikkenteni kell a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s

elTiltasdhoz biztositott kolts6gvet6si, onkorm6nyzan timogatissal, tovibbi a hullad6k
hasznositis 6bol vagy hasznosiris c6lj6ra tort6n5 6rt6kesit6s6b6l szirmaz6 bev6tellel.

10.2
A kozszolgilkatasi dtj megillapitS,sa a, Ht. 46-48.$ 6s 91.$, valamint a 64/2008. (III.28.) Kotm.
rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tcirt6nt, 6s Felek ^ &i meg4llzpitdsinil ezeket 

^
rendelkez6seket tekintik riny adonak.

a) A term6szetes szem6ly ingadanhas zn6l6k 6ltal faetend6 lakossigi iirit6si dif :

60 literes ed6ny*: 98,- Ft + Afa
80 literes ed6ny: 130,- Ft + Afa

I l0-120 literes ed6ny: l7g,-Ft + Afa
* a lak6ingatlant egyed0l ds 6letvitelszenien hasznSl6 termdszetes szemdly ingatlanhaszn|l6 rdszdre a

hulladdkgazd6lkoddsi kbzszolgdltat6s vdgz6sdnek feltdteleir6l sz6l6 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.$-a

alapjrln.

b) Ipari (gazdiikod6) szervezetek diia:

70 literes ed6ny: 137,- Ft + Afa
110 literes ed6ny: 215,- Ft + Afa
240 literes ed6ny: 469,-Bt+ Afa

770 literes ed6ny: 1.505,- Ft + Afa
I100 literes ed6ny: 2.150,- Ft + Afa

c) A Ht. 91.S (6) bekezd6s szerinti kolts6gvet6si szervek 6,s szociilis int6zm6nyek dija:
70 literes ed6ny: 114,- Ft + Afa
110 literes ed6ny: l7g,-Ft+ Afa
120 literes ed6ny: 195,- Ft + Afa
240 literes ed6ny: 391,- Ft + Afa

770 literes ed6ny: 1.254,- Ft + Afa
1100 literes ed6ny: l.7gl,- Ft + Afa

Szerz6d6 Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megftzet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
torv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6tnak el.

A kozszolga,kttdsi diy meg6llapit6sa mindenkor az erre a terii'letre 6rv6nyes hatilyos iogszabilyok
szerint tort6nik.

11. A diih6ttal6k kezel6se
A dijhitral6k kezel6s6re votatkoz6an a Ht. 52.$-a rdrryzdo.

72. itllanri hullad6t<gazdilkod6si kiizfeladat-ellitis
12.7 Az allamr hullad[pg^rdilkodisi kozfeladat el7itas6ru. l6trehozott szervezet kijelcil6s6r6l,
feladatkor6r6l, az adatkezel6s m6djir6l, valamint az adatszolgilltatasi kotelezetts6gek r6szletes
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szab6lyakolsz6lo69/2016. (III.31.) Korm. tendelet (Adatkorm.rend.) 3.S (1) bekezd6se alzpiiln
aKorminy aHt.32/A S (1) bekezd6s6ben meghat6rozott feladatokra I{oordin6l6 szervklnt az
NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordinil6 6s Vagyonkezel6 Zdrtkorien Mfikod6
R6szv6nytirsasigot jelolte ki.

12.2 A Kootdin6l6 szer-{ a kcizszolg6ltatisidtjakra vonatkoz6 szimTilkat az Adatkorm. rend. 20.$
(1) bekezd6se szerinti adatszolglkatis alapj6n irlhgakt. Akozszolgaltat6 hiinyos vagy k6sedelmes
adatszolgilltaasa eset6n a Kootdin6l6 szerv a flem megfelel6 adatszolgilltatissal 6rintett
ingadanhasznill6 tektntet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6mlizott k6zszolg6ltatdsi
dqrol 6l1tt ki sz6mlit. Az ezzel osszefiigg6sben keletkez6 dtjkouekci6 eset6n minden helytdll6si
kotelezetts6g a kozszolgp,ltatot terheli. Az igy keletlez6 kozszolgltat6si dijki.ilcinbozet pozttiv
m6rleg6t a Koordin6l6 szerv ak6zszolg6ltat6nak frzetend6 esed6kes szolg6ltatisi dijba beszimitla.
A ktizszolgiltat6 btdnyos vagy helytelen adatszolgiltat6sb6l ered6, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem
megfelel6 adattartalommal ki6llitott szimlilld<zl kapcsolatos valamennyi kcivetkezm6nylt a
kozsz olg6hat6t terheli a felel6 s s6g.

12.3 A Koordin6l6 szenl 
^z 

Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgilltatasbol
kiindulva megdlTapitja azot:, ingadanok kor6t, amelyre nincs kozszolgiltatlsi dijfrzet6s
meghatilrozva ^z adatszolgiltatisban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
osszefiigg6sben teljesit6s tcirt6nt. A Koordin6l6 szew e korben jogosult ingyenesen adatot k6mi
az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adttszolgilltat6sb6l hiilnyzo ingatlanok 6s

sztiks6ges adataik meg1llapitisa 6rdek6ben.
A fentiek alapjdn rogzitett ingadanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi ak6zszolgiltat5nak, 6s

felhivja a kozszolgiltat6t, hogy a megktildott ingatlanokon v6gzett szolgihatas6nak megfelel5en
korigilia a 20. $ (1) bekezd6se szetind adatszolgiltatist legk6s6bb az 6rtesit6s k6zhezv6tel6t
kovet5 8 napon beliil.
A korekci6t k<ivet6en - akitzszolgilltat6 elt6r6 adatszolgilltatisahnnyilban - a Koordin6l6 szerv
a kozsz olg6ltat6si dtiat az ingadan nrlai dono s nak s zim76z za l<t.

12.4 A Koordinil6 szer'r a.liszimllzott 6s az ingadanhaszn6l6 6ltalhat6id6n beltil ki nem fizetett
kci z sz olgilt at6si dtj behaj tisa 6rdek6ben int6zkedik.

12.5 A Kozszolgvltat6 r6sz6re a kozszolgaltatdsr szerz6d6sben rogzitett feladatok ellatis66rt a

Koordin6l6 szer\t 
^ 

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltatilsi dry megdllapitasi6rt felel5s miniszter
illtalmeghatdrozottszolg6ltatdsrdtjatfr zet.

12.6 A Kozszolgilltato az Onkorm6nyzat, mint el76tis6tt felel6s iltal kiadott teljesit6sigazolilssal
igazolia, hogy a kozszolgilltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogdsa nem meriilt fel. A
teljesit6sigazol6snak akozszolgillt^to 6ltal a Koordin6l6 szerv r6,sz6re a rendszeres adatszolgiltar6s
keret6ben tort6n6 megkti{d6se a szolgiltatrisi di1 fizet6s6nek felt6tele.
Az Onkorminyzat koteles a teljesit6sigazolilst a Kozszolgiltat6 r1sz6re a teljesit6ssel 6dntett
id6szakot kovet6 5 napon beliil kiadni. AmennyiberT 

^z 
Onkorm6nyzat ^ teljesit6sigazol6s

l<tadisival alapos indok n6lki.il k6sedelembe esik, :6gy ^ kitzszolgiltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez5 kirdt az Onkorm6nyzat fel6 6rv6nyesiteni.

12.7 A szolgilltatS.si diiban a hullad6kgazdilkod6si kozszolgiltat6s teljes kozvetlen kcilts6ge
megt6rit6sre keriil, igy ahaszoi^nyzg6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6 szew gondoskodik fgy, hogy a
kozszolgiltat6 valamennyi haszon^ny^got kciteles a Koordin6l6 szew 6ltal kijelolt szervezetnek
6tadn. A haszonanyag 6rt6kesit6s6b6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

12.8. A Kootdin6l6 szerv 
^ 

hullad6kgazd6lkodisi kozszolgilltatl,si szerz6d6st Ht. 92/8. S Q)
bekez d6s sz erinti megfelel6 s6 glt virzsgillja.
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Az Adatkorm.rend. 4.S (4) bekezd6se abp)dn az Onkorm6nyzat a kozszo\6hat6,st szez6d6st
annak megkot6s6t vagy m6dosit6,sit kcivet5en halad6ktalanul, de legk6s5bb 8 napon beliil
elekttonikus riton megktildi a Kootdinil6 szerv ft.szlre.

tl. A kiizszolgiltatisi szez6d6s llratilya
Felek jelen szerz6d6.st 2019. novembet 1. napiival kezd6d6 hatilllyal5 6ves hatirozott id6re,
2024. oktober 31. napi6igkotik.
Felek meg6llapodnak abban, hogy a megkotott kozszolgilhatdsi szerz6d6s a iogszab6lyi el5ir6sok
figyelembev6tel6vel szi.iks6g esetr3n egy alkalommal meghosszabbithat6 tov6bbi 2 6vre a szerz6d6

felek egyiitt es j6vihagy6sa mellett.

Felek a szerz6d6st kozos megegyez6ssel, csak irisban m6dosithati6k.

14. lt kdzszolgiltat6si szerz6d6s megszfin6se
A kozszolgilltatzsi szerz6d6.s megszrinik
a)abennemeghatirozottid5tartamlejirt6val,
b) a Kozszolgiitat6 jogut6d n6lkiili megszfin6s6vel,

c)elilllissal, ha a tel)esit6s m6g nem kezdSdott meg,

/) felmond6ssal,
e) a felek kozos megegyez6s6vel.

Az Onkormityzatakozszolgilltatisi szerz6d6st a Polg6ri Torv6nykonlwben meghatirozottakon
t6lmen5en akkor mondhaqa fel, ha aKozszolgilltat6
a) a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatis elliltasz sor6n a kcirnyezet v6delm6re vonat}oz6

jogszabillyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6sigi dont6s el6tr6.sait sulyosan megs6rtette, 6s ennek

t6ny6t abrosig.vugy 
^ 

hat5s6g joger5sen megillapitotta,
b) a szen6d6sben meg6llapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sulyosan megs6rtette,

Y^gy
.) ha Kozszolg6ltat6 ellen cs6deljir6s indul
d) ha a Kozszolgiltx6 az illet6kes Bir6s6gn6l sai6t m^g ellen v6gelszimolilsi vagy

felsz 6mol6s i eliilris megindit6sit k6ri,

e) ha a m6sik f6l fizet6sk6ptelens6g6t abuosigmeglllapitla,

0 ha aKozszolgzltato v|.gelszilmolisit az erre jogosult szerv elhatiroztz.

A hullad6kgazd6lkodisi kozszolgilhatzsi szeru6d1st ^z Onkorm6nyzat felmondia, ha 
^

Kozszolgikat6 nem rendelkezik 6rv6nyes min5sit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gr v6lem6nnyel.

Onkorminyzat koteles a szerz6d6.st felmondani vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni,

ha a szerz5d6s megkot6s6t kovet5en jut tudomisiln, hogy a szerz6d6 f6l tekintet6ben a

kozbeszerz6si eljiris sordn kizir6 ok 6llt fenn, 6s ez6rt ki kellett volna zimi a kozbeszerzlsi
elj6risb6l.

A Kozszo\Lltat6 a Potgiri Torv6nykcinl'vben meghatirozottakon tulmen6en a kozszolgaltatisi
szerz5d6st akkot mondhatja fel, ha

a) ^z Onkorm6nyzat a kozszolgilltatasi szerz6d6sben rneghatarozott kotelezetts6g6t - 
^

Kozszolgiltat6 felsz6ht6sa ellen6re - sfilyosan megs6ti, 6s ezzel a Kozszotglltat6nak kirt okoz,

v agy akadilly oz za 
^ 

hullad6kgz d6lko disi k6zs z olgpkatis telj e sit6 s 6t; v zgy

b) a kozszolgilltatasi szerz6d1s megkot6s6t kcivet5en hatalyba l6pett iogszabilly a kozszolgdltat6si

szerz6d6s tartalmi elemeit tigy valtozt^g^ meg, hogy ^z a Kozszolg6ltat6nak 
^

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltatis szerz6d6sszerfi teljesit6se kor6be tafioz6 l6nyeges 6s iogos
6rdekeit jelent5s m6rt6kben s6rti.
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Ha a hulladikgazdillkod6si szez6d6st a Kozszolgilltat6 felmondia, a. telepiil6si onkorminyzat
halad6ktalanulgondoskodikaz:6rikitzszolgiitat6livLlasztasilr6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolgiltatisi szerz6d6,s felmond6si ideie 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Kozszolg6k^t6 

^ 
hullad6kgaz&ilkod6si kcizszolgiltrt6st vilhozatlanul

ellilga.

15. Eli6r6s 
^ 

szefl6dfls megsziin6se eset6n
A kozszolgilltattsi szerz6d6s megszfin6se vagy megszfintet6se eset6n, a Kozszolgiltat6 az ij
kozszolgilhat6l<rvillzsztzs6ig, de legfeliebb 6 h6napig akozszolgaltatastvzkozadanul e116qa.

A hullad6kgazd6lkodAsikozszolggltatasi szerz6d6s megszrin6se eset6n akozszolgilltztis elliltasival
kapcsolatos, folyamatban l6v5 iigyek :.ratait 6s nyilv6ntartisait a Krizszolgilltat6 a telepiil6si
onkorminyz*nak a kozszolglltat6si szerz6d6s megszrin6se narpjin 6tadja.

16. Jogvitik int6z6se

16.1. Felek megillapodnak, hogy az esedeges jogvitzkat els6sorban az egym6,s kozotti tilrgyalilsok
sot6n igyekeznek rendezni.
16.2. Amennyiben a iogvitit a Felek tirgyalis :iigiln 60 napon beltil nem tudirk rendezri, a

bir6s6gt eljirS,s lefolytatasln a P6csi Jirisbttos6,g, illetve 6rt6ldtatat6l fligg6en a P6csi
Tcirv6nysz6k illet6kess6g6t kotik ki.

17. Ertesit6sek
A jelen szetz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kovetel6st ir6sba kell foglalrri.

A szerz6d6.s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozzttetehe jogosultak:

^z 
Onkorm funyzat r1sz6r6l:

n6v: Rabb Gy6z6n{ polgirmester
telefon: 20/319-6768
fax:72/576-522
e-mail: polgarmester@sasd. hu

a Kiizszolg hltati r1sz1r6l:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet5
telefon: 72/805-420
e-mail delkom@delkom.hu

18. Az Onkorm6nyzat logosult 6s egyben kciteles a szerz6d6.st felmondani - ha sziiks6ges olyan
hatirid6vel, amely lehet5v6 teszi, hogy a szerz6dlssel 6rintett feladata ell6tisir6l gondoskodni
tudjon - ha

a) aKozszolgilltatoban kcizvetetten vagy kozsretleniil 25o/o-ot meghalad6 nrtajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemllyes ioga szerint jogk6pes szer\rezet, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjdban meghatArozott
felt6tel

b) a Kozszolg1ltat6 kcizvetetten vagy kozvedeniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szemllyes joga szednt jogk6pes szervezetben,
amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pont kb) alponq6ban meghatitozott
felt6tel.
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19. R6szleges 6r6nytelens6g
Amennyiben ielen szerz6dls b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze 6nr6nytelen
v^gy kik6nyszerithetetlen, v^gy valamelyik szerv, v^gy hat6s6g, v^gy bfu6s6g annak
6rv6nytelens6g6t illapitja meg, ugy a szetz6d6s tobbi r6.sze lnrinyes 6s kik6nyszerithet5, kivr3ve,

ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szeru6d6st nem kotcitte volna meg.

20. Egy6b tendelkez6sek

A Kozszolg6ltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkodisi Proiekt keret6ben
megval6sul6l6tesitrn6nyeket 6s eszkozciket akozszolg4ltat6s teljesit6se kapcsin.
Felek kotelezetts6get villa-lnak, hogy alivetik magukat a Tdrsulisi Tanics hatilrozatarnak.

Jelen szerz5d6s elvilaszthatat)an rlszlt k6pezi a Kozszolghltat6 kozbeszerz6si elj6r6s sorin
beadott ajinlata, ^z azonnah. beszed6si megbiz6sra tcirt6n6 meghatalmaz6s, tovibbi a
kozbeszerz6si aj6nlati felhivis, illetve aj 6nlatk6r6si dokument6ci5.

A lelen szetz6d6sben nem szabillyozott k6td6sekben els6sorban a hulladlkgazdilkod6sr6l sz6l6
2072. 6vi CLX)O(V. torv6ny GIt), ^ 

kozbeszerz6sekr6l sz6lo 2075.6vi CXLIII. t<irv6ny (I(bt.), a

Mzgyarorsz6g onkormdnyzatau6l sz6lo 2011. 6vi CI)OO(IX. tcirv6ny (Ow), valamint zPolgii
Torvenykciny'vr6l szol6 2073. 6vi V. torv6ny @tk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6 6,gazan
jogszabillyok iilnyadoak kti{onosen a kozszolg6ltat6 l<tv6lasztisdr5l 6s a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgilkati,si szez5d6sr5l sz6l6 317 /2013. 0/III. 28.) Korm. rendelet, a telepiil6si
hullad6kkezel6si kozszolg6ltatisi dii megilllapitis6nak r6szletes szakmar szabillyarol sz6l6
64/2008. (III.28.) Korm. tendelet, a kozszolg6ltat6 hulladlkgazdiikodisi tev6kenys6g6r5l 6s a
hullad6kgazdilkodisi k6zszolgilltatis v|gz6s6nek felt6teleir6l sz6l6 438/2012. (XIL 29.) Korm.
rendelet, 2 fit,llad6kjegyz1kr6l sz6lo 72/2013. CflII. 27.) YM rendelet 6s a hullad6kgazdilkod6si
kozszolgilltar6s kor6be tartoz6 hullad6kkal kapcsolatos kozeg6szs6giigyi kovetelm6nyekr6l sz6l6
13 / 2017 .(rI. 12.) EMMI tendelet el6r6szit.

A szetz6d1s teljesit6se sor6n minden 6rv6nyben l6v6 jogszabillyt be kell :rartari, azokat is, amelyek
az aiilnlad felhiv6s megielen6s6t illewe szerz5d6skcit6st a kcivet6en l6pnek hatillyba.

Jelen szerz5d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n 5 p6ld6nyban, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, iovahegyolag r16k ali, melyb5l 3 p6ldiny az Onkorminyzatot 6.s 2
p6ld6ny a Kiizszolgiltat6t illet.

Sisd, 2019.6v okt6ber h6nap 9. nap

Sisd Vdtos Kdzszolgiltat6
D6l-Kom Nonprofit Kft.

D6l-Kom No;iPrct'il Kf't"
7602Pf ':176

Ad6sz5m: 11 541 587 -2'02- 
Sr' s.., K&H Bank Zrt'

fi 4or4i7 -oo 027 8 1 8 - o o o o o o i' ir
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FELEL6
ELEMEtt

lktet6cr{m: f,Pl38631 f l2Otg.

Az C lla m I hu llad6kgazd{lkodtsl k0rft la dat elldHsd ra ldtrehozdt szerveret
t[el6l6s€r61, feladatk6rir6l,azadetkezelds m6dtCrdl, valamtnt az adatszolgdltatdsl

k0telerettsdgek rdszletes szabdlyalr6l edl6 6912OL6. (u1.31.) Xorm. rendelet 7. $. (9)

bekezd6sdre teklntettel a

D6l- Kom Nonproflt Kft.

Sr{khely: 7632 Pdcs, Slkl6st 0t 52.

C€glqyrdkszdm: 02-()9{etSS6

r6sz6re a 2018. Heptcmber 28. naplcn kelt megfetelCsdg v6lem6ny hatchdt 2019.
szeptember l# naptiltordbbt egy 6wel meghosszabbftJuk.

A meghosszabbftott megfulel6sdgl v6lemdnyt az NHI(V Zrt. Cltal reretert 6s a

honlapf dn l6z6tett nytMntarUsba r0gzftJ0k

A mqfcld&dgl u{lem{ny vlrnrvon{rlg vqy r mqholrabbrtott ldCtrrtmlg

Budapest, 2019. szept ember 2l

mb. vez6r{gaq;a6


