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HULLADEKGAZDAT.,TONASI XOZSZOLGAT,TATASI SZERZ6UN S

amely l6trejcitt egyreszt: Babricsa Kiizs6g onkormdnyzata
szdkhely: 7584 Bab6csa, R6k6cziutca 12.
PIR sztlm: 397207
ad6sziim: I 5397201-l -14
k6pviseli: Pdter Istvrin polg6rmester
mint Onko rmirnyzat, a tovribbiakban : 6nko rminyzat

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolgrittat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gt T6rsas6g
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikt6si ttt 52.
c e gtr e gy zdkszirma 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szdma: I I 5 4 | 587 -2 -02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sziima: 102378891 /Barcsi Regionrilis
Hullad6kke zel6 Kdzpont/ ; 1 0 046 8 9 8 9 /P6cs-K<ik6ny
Regionillis Hullad6kke zel6 Kozpontl
KSH sz6ma: 1 1541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint K6zszolgtiltat6, a tov6bbiakban: Kdzszolgrflltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzcitt az alulfuott helyen 6s napon az alibbiak
felt6telek mellett:

Szerz6d6 felek jelen kozszolg6ltatrisi szerzbdds megkcit6sekor figyelembe vettek a
kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a kdzbeszerzesi
6rtekhatrlrok:

a) ewopai uni6s jogi aktusban meghattnozott kiizbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
drtdkhatrirok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat5rok) ;

b) akitzponti kolts6gvetdsr6l sz6l6 tcirv6nyben meghatinozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tovribbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok).

(3) Az egyes beszerz6si trirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a krizponti
kcilts6gvetdsr6l sz6l6 tdrvdnyben 6vente kell meghatixozni. Az egyes beszerz6si targyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatarozott -
uni6s 6rt6khatilrokat a mindenkori kciltsdgvet6si tcirv6nyben 6vente rrigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgilltatris becsi.ilt drtdke olyan szerz6d6s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirozott id6re, n6gy dvre vagy aruriil rcividebb id6re kdtendo szerzod6s esetdn a
s zerz6d6 s i d6tartama al att i e I lens zolgitltatis;

b) hatitrozatlan id6re kotdtt szerzodls vagy n6gy 6vn6l hosszabb id<ire k<itend6 szerzbdl,s
eset6n a havi ellenszolgiiltatils negyvennyolcszorosa.

A Magyar K<jarlrsas6g 2018. 6vi kdlts6gvetdserol sz6l6 2017.6vi C. torv6ny 71. $ (1)
bekezd6se rdgziti, hogy aKbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzesi
6rt6khat6r 201 8. januiir 1-jdt6l szolgitltatits megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjan jelen szerz6dds nem esik a kozbeszerz6si eljar6s
hatitlya al6.
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iijtd 6s kezel6sre vonatkoz66rd i hullad6khoz kapcsol6d6zel <inkormrinyzati rendelet

616 20fi. dvi CLXXXX. t6rv6ny 13. g (l)
a helyben biztosithat6 krizfeladatok k6;be;
tartozik ktilcin6 sen a k<imyezet_e 96 szsdgrigy

ak biztosit6sa, rovar_ 6s rrigcsril6irtris) Zs"a

A hulladdkr6l sz6l6 2ol2- 6vi GLXXXV. tdrvdny (a tovribbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddseszerint a telepiildsi cinkorm6nyzat azdnkormiinyrutituuaekgazdrilkodrisi k<jzfela dat ellitits6takozszolgiitatovalkdtdtt hullad6kgazddlkodasit oruit[attati,.i szerzridds ridrin biztositja.

l'2' Jelen szerzldes az onkormrinyzat Kepvisel<i-testtilete 1g4l201g.(Iv. 17.) Kt.sz.hatdr ozata alapj rin j citt l6tre.

2.
2'l' Az onkormrinyzat megbizza a Kiizszolgriltatdt az alihb meghatfuozott feladatokelvdgzds6vel:

Bab6csa Kcizsdg kozigazgatrisi tertiletdn a teleprildsi hullad6k begytijt6sdvel 6s elhelyezdsc6ljrib6l t<irt6n6 rendszeres elszillititsilal a zirzbdesben rcigzftett idotartamban, valamintkezeldsdvel, ill. 6rtalmatlanft6s6val a Mecsek-Drd|a Hullad6kgazdrilkodrisi projekt riltalkijeldlt eszkcizcjk 6s l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6vel, kdzszolgriltatrisi szeru6d€skeret6ben:

- vegyes hullad6k elszdllit6sa hetente I alkalommal
- elkiil<initett /szelektf v/ hulladdkgSij tds (hdzhozmeno 6s gnijt6szigetes m6don)
- lomtalanitiis 6vente 2 alkalommal
- zdldhulladdk gffit6s 6s sziillitris dvi l0 alkalommal

2'2'.AKdzszolghltatri vrillalja, hogy a2.l.pontban meghatfurozott feladatok elv6gz6s6t 201g.
6prilis 1 -j6n megkezdi.

2'3' A jelen szerzldes alapjan a Kiizszol giitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6jogszabrilyoknak ds az <inkormiinyzati rendeletnek megfelekien kizhrolagosan jogosult
Bab6csa Kcizs6g kdzigazgatiisi teriiletdn a telepiilesi hulladdk gytijt6s6re ds kezeldsdre
iranyul 6 kozszolgiitatrlso k ellifiitsir a.

e: teleprildsi hullad6k gy,tijtdsdre 6s kezel6s6re irrinyul6
, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhas z:nii6

bekezd6s6re tekintettel. 
hulladdk reszetkepezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.S (3)

A kdzszolgditatis teljesit6sdnek teri.ileti kiterjeddse: Bab6csa K6zs6g kSzigazgat6si tertilete.
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A ktizszolgiitatis krirdbe tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Barcsi Regionrilis
Hulladdkkezel6 Ktizpontban, a Barcsi hulladdkudvarban vagy m6s, kcimyezetv6delmi,
mtik<id6si enged6llyel rendelkez6 hulladdkkezeki l6tesitmdnyben.

3. Az Onkorminyzatkiitelezetts6gvrillaLisa

3'l' Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt kdzszolgiltat[s ellititsdra a Kiizszolgriltatr6nak
kizrir6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkormrinyzat k<itelezettsdget v6llal :

a) a kdzszolgLiltatris hat6kony ds folyamatos ellfutitsiiltoz a Kiizszol giitat6 sz6m6ra
sziik s 6 ge s i nform 6c i 6 k 6 s adato k szol gilltatfus ir a,

b) a kozszolg6ltat6s ktirdbe nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenysdgek
kozszolgitltatiissal trirt6n6 cisszehangol6srinak elosegit6s6re,

c) a kozszolgiitatrisnak a teleptil6sen vegzett miis krizszolg6ltatdsokkal val6
6sszehangoLisrinak el6segit6s6re,

d) a Kiizszolgiltat6 kizrir6lagos kiizszolgiitatrisi jogrinak biztositiisara,
e) a teleprilds kdzszolgiitatils igdnybev6teldre kdtelezett ingatlanhas zndl6i vonatkoziis6ban

ndv- 6s c imj e gyz6k ifiadisir a, adate gyezete sre,
kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapjriul szolg6l6 adatok iiadisira,
az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy Lgy6b -Zdo, biztositott dijkedvezmdny vagy
mentess6g miatt felmeriiki k<ilts6gek megt6rit6s6re,
a telepiildsi igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gffit6sdre, szillititsir4 kezeles6re
szolg6l6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatirozdsira. Ennek keret6ben kijel<ili - a
Kdzszolgilltat6val egyeztetue - azokat a gffit<ipontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a ktizszolgiiltat6 fifiegye k<iztertileten a hullad6kot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 riltal alkalmazott gepjilrmiivel nem tud behajtani,
a hullad6ksziilit6 jArmii szdmdra megfelel6 ritviszonyok biztosit6siira, (ktildncis
tekintettel a t6li h6- 6s sfkoss6g-mentesit6sre, valamint a kdait tirszelv6ny6be belog6
faagak lev6giistira. ),
a kdzszolgitltat6si szerz6d6s kdzzeteteler6 I a hel yben szok6so s m6don gondo skodik,
gondoskodik M elkiilcinitett hullad6kgffitdsi rendszer helyi feltdteleinek
megszervezeser6l.

4. AKiizszolgiltatilkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgiitat6 gondoskodik:
- A haztartiisban keletkez6:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 6s id6szakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellitdsi id6szak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjan az ingatlanhaszniil6k rlszlre az 6ves
hullad6kgazdrilkodrisi kozszolg6ltatasi dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiilonitetten gytijtcitthullad6k
iii. Lom hulladdk dvente kdtszeri alkalommal
iv. Zdldhulladdk 6vi 10 alkalommal

tdrt6n6 <isszegffi tds6r6l, elsz6llit6s6r6l 6s kezeldsdr6l.

- A gazdalkod6 szervezetekn6l keletkez6 haztartisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladek
osszegyrij t6s6r6l, elszrlllit6s6r6l 6s keze16sdr6l.

- Az illtala iizemeltetett hulladdkgytijt6 ponton, hullad6kgyrijt6 udvarban a hullad6k
6tv6tel6r6l, <isszegytijt6sdr6l, elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6rril.

f)
s)

h)

D

i)
k)
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b) Admini s ztr ativ feladatok :

- krinyvel6s,sz6mvitel,b6rsziimfejtds
- adminis ztrdci6, nyilviintart is, adatbinis_kezel6s
- jogi tigyvitel

d) az Onkorminyzattal egytittmtikcidve a fogyaszt6k szimhra krinnyen hozz6ferhet(5
iigyfdlszolg6lat ds tiljekoztatirsi rendszer mtikrrdtetZse (Kozponti iigyfdlszoigaltat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u.52.), valamint akdzszolgiiltat6ssal kapcsolatos lakosiigi t6je{oztatas.

vribb6:
elli"/titsira,

m6dszer 6s gyakorisdg szerinti teljesit6sdre,
meghatiirozott min6sit6si osztilly szerinti

ktivetelm6nyek biztositrisiira 6s u -ir6rft6.i enged6ly hulladdkgazd6lkod6si
kozszolgiitatdsi szerz6dd s hatril

d) a kcizszolgiitatds teljesft6sdhez
berendez6s biztosftiisrira, a szrik )

e) a kdzszolgiitatis folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet<i teljesitds6hez sztiks6ges
fej leszt6sek 6s karb antartiisok elv6 g z6ser e,

D ? kozszolgiitatds kcir6be tartoz6 hullad6k kezelds6re meghatiirozott helyek 6s
ldtesitm6nyek ig6nybev6tel6re,

g) nyilvrintartiisi rendszer miikddtet6s6re 6s a kozszolg6ltatits teljesitds6vel dsszefiigg<i
adatszolgitltatiis rend s zere s te lj e s f td s6re,

h) a nyilvilntartiisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatrisi rendszer ldtrehoz6srihoz 6s folyamatos
mtikddtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biztosit 6sira,

i) a fogyaszt6k szitmira kdnnyen hozzdfdrhet6 tigyfdlszolgrilat 6s t6j6koaat6si rendszer
mtikddtet6sdre,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llap it6sira,k) a tevdkenysdg elkitrisrihoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik,-arnily megfelel6 fedezetet
nyrijt a felel6ss6gi kcirben bek<ivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhftds6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijtds6hez az ingatlanhasznillo legakibb 2 kiilcinb<tz6
rirm6rt6kri gffi tried6ny k<iztil v6laszthasson,

m) tcibblethullad6k elhelyezds6t szolgii6, a Kozszolgdltat6 6ltal biztositott zsitk
forgalmazSsira,

n) a Mecsek-Drirya Hullad6kgazdrilkodrisi Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llomiiny6nak
haszniiatira.

A Kcizszolgaltato hulladdkgazdrilkodtisi engeddly6nek sziima: OKTF-KP t2S3B-10t2016
A Krizszol gdltatS me gfelel<is6 gi v6lem6nydnek sz6ma: OHKT 30 122 -2-2017
A Kdzszo I girltato min<isitd si enged6ly6n ek szitma: PE/KTF/S 7 4-3 I 20 lg

5. Mentesiil a Kiizszolgiitatf a 4.1 pontban meghatdrozott k<itelezettsegetll vis major
eset6n, tov6bb6 ha az 0nkormanyzat nem biztosit az ingatlarrok megk<iz"lit6r6h", olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentessdg, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akoztrtl, amely a
Kiizszolgfltatri g6pjrirmtiveinek balesetmentes kdzleked6s6t biztositja. Ez esetben a
Kdzszolgiltatil az akaddly elh6rul6srit kcivet6 legk<izelebbi sziilititsi napon k<iteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<iteles az eloz6 elmaradt szrillitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyi s6 gti telepiild si hullad6k e I sziillitiisrira i s.

6- A Kiizszolgiltatfjogosult megtagadni ahulladdk elsziillit6srit:
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az tinkorm6nyzatrendelet6ben el<iirtt6l elt6r6 trirol6eddny kihelyez6se eset6n,- -ha a tdrol6ed6nyben a telepiildsi
keriilt elhelyezdsre (pl. fon6 ham

hullad6k,
nagyobb

foglalkoz
gytij t6berendezdst, illetve iirtalmatlani
a hullad6k- nem a szabv6nyos,.-zirt tinol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolg6ltatt6t6l
viisilro l t j e l zett zs itkb an kenil ki he l y e z€,sr e,
a hulladdk oly m6don kertil kjhelyezesre, hogy a trirol6eddny mozgat6sakor akisz6r6dris veszdlye fenn6ll (nem lezrirt, illetve serlit ed6ny)
ha a tiirol6eddny ktinil szabiilytalanul, annak mozgatkst 6s tiritdst akad[lyozom6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a tiirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a trirol6ed6nyek matric6j6nak
hiiinya, illetve s6rtil6se esetdn.

7' Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6tev6kenys6gek
7'l'K6zszolg6ltatr6 jogosult alvilllalkoz6kat igenybe venni. A Kiizszol giitat| az alviilalkozo
i gdnybev6teldt krite les az 6 n korm 6ny zat szitmiti abej elenteni.
7'?' .A tr'elek rogzitrk, hogy az alviilalkoz6 tev6kenys6g6drt a Kiizszol g6ltat6 rigy felel,mintha maga jirtvolna el.

8' A Kiizszolgdltatis teljesitdsdvel dsszeftigg<i adatszolgriltatris bizosftiisa 6rdekeben a1'/ szolg6ltatiisi te;iiletre vonatkozoan elktildnitettsze tartalmazza a szolgiiltat6si tertiletr6l elsz6llitott
hu

telezetteknek a kcizszolgiitatds teljesit6s6vel
saikat ir6sban a Kiizszolgditat| sz6khelydre
Pf. 176. postacimre kell cimezni, ds azokat a
I megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre
ezds eset6ben, ha az a kdzszolg6ltatiisi
an. Amennyiben a panasz, 6szrevdtel az
szolgriltatris rendj6rril szol6 rendeletdnek

rendelkezdsdt kifogdso.lja, aKii.zszolg{ltat6 30 ,upo., beltil kdteles az iigyiratot - a panaszos
e gyidej ti 6rtesit6se mel lett- az 6nko rm 6ny zathoimegkiildeni.

10. A kiizszolg6ttatds dija
l0'1 A hullad zszolgiitatisi dijat a Magyar Energetikai ds Kcizmti-
szabiiyozisi H figyilembevdtelevel az illet6kes miniszter rendeletben
5,llapitjameg 6s szedi be.

A Ht. 32/A. $-a alapjrin az illarni hullad6kgazdrilkod6si k<izfeladat keret6ben az iilambeszedia kdzszolgiitatisi dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazdalkod6si
kdzszolgiitatrisi dij megallapitdsri6rt felekis miniszter riltal meghat 1rozott szolgal.atirsi dijat,
Az filam e feladatainak elldtrisrira koordin6lo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.

t hglyi kozszolgiitatl, a telepiildsi iinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdrilkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ei informaci6t, ami a Koordiniil6 szerv
feladatk<jr6nek gyakorlisithoz sziiksdges.
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A miniszter rendeletben allapitja meg a beszedett kdzszolgiiltatrisi dij felosztris6nak elv6t. Aminiszter a Koordiniil6 szerv javaslat6nak figyelembev6teldvel rendeletben allapitja meg aKoordinril6 szerv iiltal akozszorgirrtat6nak fizJiend6szolgiiltat6si dijat.

10.2

Akozszolg6ltatrisi dij megrillapititsaaHt. 46-48.$ ds gl.g, valamint a641200g.(III.2g.) Korm.rendelet rendelkez6seinek megfelel6en trirt6nt, 6s Felek a dij megrillapit6im ii ezeket arendelkez6seket tekintik ir6nyad6nak a szerz6d6s id.otartam[ra.

Az ingatlanhaszn:il6k lrltal fizetend<i lakossagi tirft6si dijak:
110-120 literes eddny: t0g,- Ft + Afa

80 literes ed6ny: 79,- Ft + Afa

60 literes eddny*: 59,- Ft + Afa

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

70 literes eddny: 73,- Ft + Afa
110 literes ed6ny: ll4,- Ft + Afa
240literes eddny: 249,-Ft+ Afa

70 literes ed6ny: 69,- Ft + Afa

110 literes eddny: 108,- Ft + Afa

l20literes eddny: ll8,- Ft + Afa

240literes ed6ny: 236,-Ft + Afa

x a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien haszn6l6 termdszetes szemdly ingatlanhaszn iil6 rlszere a
hulladekgazdrilkod6si k6zszolg6ltat6s vdgz6sdnek felt6teleir6l sz6l6 3g512014. (xII. 31.) Korm. rendelet 7.g-a
alapjdn.

Szetziido Felek az iitalinos forgalmi ad5 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos
Af'A trirveny rendelkezdseinek mJgfelel6en jamit el.

11. A[amihullad6kgazdrilkodrisikiizfeladat-el[[t6s
1 1.1 Az tillami hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladat ell6trisiira ldtrehozott szewezet
kijel<il6sdr6l, feladatkcirdr6l, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az ad,atszolgtthat6si
kotelezetts6gek r6szletes szabiiyairol sz6l6 eglZOrc. GII.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjrin a Korm6ny a Ht. 32/A. $ (1) bekezd6sben
meghatitrozott feladatokra Koordinill6 szervkent az NHKV Nemzeti Uuiladekgazd6lkodrlsi
Koordinril6 6s Vagyonkezell Zdrtkdnien Mrikdd6 Rdszvdnytiirsas6got jel6lte ki.

ll.2 A Koordinilo szerv akdzszolgitltatrisi dijakra vonatkoz6 szdmlilkataz Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgirltatris alapj6n illlitjaki. A kiizszolgdltato hiiinyos vagy
k6sedelmes adatszolgditatisa esetdn a Koordin6l6 szerva nem megfelel6 adatszolgitltatrissal
6rintett ingatlanhasznii6 tekintetdben a Koordin6l6 szery 6h;l legut6bb kiszitmliuott
kl.zszolgiitatrisi dijr6l 6llft ki szimlifi. Az ezzelosszefi.igg6sben keletk"rZ di.lkooekci6 eset6n
minden helytdll6si kdtelezettsdg akozszolgriltat6t terheli, Az igy keletkez6 k<izszolgriltat6si
dijktil6nbcizet pozitiv m6rlegdt a Koordiniil6 szerv a kozszolgaltat6nak fizetend6 esed6kes

6,r.^. 
--



szolgriltatasi dijba besziimfda. A kdzszolgattat6 hirinyos vagy hely,telen adatszolgriltatisrib6lered6' a Koordin6l6 szerv iital nem megfelel6 adattartalommal kidllftott szrimlikkalkapcsolatos valamennyi kcivetkezmdnydrt ak6lzszolg6ttai6t terheli a felekiss6g.

Adatkorm. szerinti adatszolgriltatrisb6lingatlanok kozszolgiitatiisi dijfizetdsItat6sban, t6, hogy az ingatlannal

kemiazlretdkeshat6srigt6re"ifi ,,:;:f;"ti"mx:*:,'ff '#"i,;;:li;m,unr1;3;
ingatlanok ds szriks6ges adataik meg6llapii6ra e.aetiu"rr.

rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6
s felhivja a kozszolg6,ltat6t, hogy a megkiildcitt i

regkds<ibb az 6rtesit6sgfdl;l:X,,:?;ffili.i ;fi 
": *tJ, 

o"u.*n. szeri

A korrekci6t ktivet6en -. a kcizs zolgiitato eltdr6 uautsrotgartat6sa hiriny6ban - a Koordinril6szerv a ko zszolgiitat6si dij at az ingitlantul aj dono sn ak szitmliaza ki.

ll'4 A Koordindl6 szerv a kiszriml6zott es az ingatlanhasznii6 iitalhatirid6n beliil ki nemftzetett ko zszolgitltat6s i d ij b ehaj trisa 6rd ekdb en int 6 zke dik.

1 I -f A Kdzszolgaltat6 reszdre akozszolgiitatasi szeruldesben rcigzitett feladatok elliltesilerta Koordindl6 szerv a hullad6kgazdillkoditsi k<izszolg6itatrisi dii megrillapititskert felel6sminiszter 6ltal meghatirozott szolgilltatfusi dijat fizet.

1 l '6 A kozszolgitltato az Onkormiinyzat, mint ell6t6s6rt felel6s altal kiadottteliesftdsigazohissal igazolja, hogy a kozszilgaltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nemmenilt fel. A teljesit6sigazoliisnak a kozsiolgiitat6 iital a Koordin6l6 szew r6,szere arendszeres adatszolgitltatiis keretdben tcirt6n6 megkiilddse a szolgiitat1si dij fizetdsdnek
feltdtele.

,Ag 
onkorminyzatktiteles a teljesitesi gazolftst aKozszolg6!.tat6 rl.szerea teljesitdssel 6rintett

id6szakot k6vet<i 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben ai onkormrinyzat a teljesitdsigazoliis
kiad6sdval alapos indok n6lkiil kdsedelemb. 

"rik, 
igy a kozszolgiltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez o k6rdi az onkorm inyzat fel6 6rienyesiteni. - :

ll'7 2016. jrilius 1..napj6t6l a szolgiitatSsi dijban a hullad6kgazdiikod,fusi kozszolg6ltatris
teljes kdzvetlen k<iltsdge megtdritdsre kertl, igy a haszonanyag drt6kesit6sdr6l a Koordin6l6
szerv gondoskodik ugy, hogy a kozszolgdltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a
Koordin6l6 szerv riltal kijelcilt szewezetnek ritadni. 2ol6.jr1lius l. napjrit6i u-hu.rorr*yrg-
6rtdkesit6sbril ered6 bev6tel a Koordinill6 szervet illeti meg.

I I .8 A Koordindl6 szerv a hulladdkgazdrilkod6s i kdzszolgdltatiisi szerz6d6s Ht. 9218. g (2)
bekezd6 s szerinti me gfel el<i s e get vizsgiij a.
Az Adatkorm.rend- 4.$ (4) bekezd6se alapjan az onkorminyzat akozszolglltatfusi szerz6d6st
annak megkdtds6t vagy m6dositrisiit k6vet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb g napon beliil
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kdzszolgdltatdsi szerz6d6s hatfulya
Felek jelen szerz6d6st 2018. r[prilis 01. napjrival kezd<id5 hatdllyal5 dves hat1rozott id6re,
2023. mfrcius 31. napj6ig k6tik.

Felek a szerziidest kdz6s megegyezessel, csak iriisban m6dosithatjrik.

5,,.r.-a^,--
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13: Aktizszolgdltatdsiszerz6d6smegsziin6se
A k<izszolgriltatrisi szerzodes megsztinik
a) a b enne me ghatdr o zott i d <itarta m lej irtil al,
b) a Kdzszolgr{ltat6 j o gut6d n6lkiil i megsztin6s6vel,
c) el6,llissal, ha a teljesftds m6g nem tezaOaOtt meg,
d) felmondilssal
e) a felek k<izris megegy ezes6vel.

13'l Az onkorminyzat a k,zszorgriltatrisi szerz6d6st a
meghat6rozott felmond6si okokon trilmen6en akkor
Kdzszolgiitato

Polgriri Tdrv6nyk<inyvben
mondhatja fel, ha a

o a hulladekgazdalkod6si ktizszolgfitatis elliitrisa sor6n a k<irnyezet v6delm6re
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srigi dcintds el6irrisait srilyosan
megs6rtette, ds ennek teny6t a bir6srig vagy ahat6srig joger6sen megrillapitotta,

' a szerz6ddsben megrillapitott kcitelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

- A hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolg6ltat6si szerzbddst az onkorminyzat felmondja, ha aKdzszolgitltat6 nem rendelkezik min6sftdsi engeddllyel vagy megfelel6s6gi vdlemdnnyel.
l3'2 A K<izszolg6,ltat6 a Polgiiri T<irvdnykcinyvben meghatarozottakon trilmen6en a

kcizszol giil tatisi szer z6d6 st akkor mondhatj a fil, ha

' az a kdzszolgriltat6si szerz6d6sben meghatiirozott kdtelezetts6gdt -a felsz6litiisa ellen6re - stilyosan megs6rti, 6s ezzel aKd k6n okoz, 'agy akad,iiyozza a i'ulladdkgazdrilkodrisi
kizszol giitatiis telj esit6set; vagy

o a krizszolgiitatilsi szerzijdes
kdzszolgiiltat6si szerui5des , alY a

Kozszolgitltat6nak a hullad6kga; f*rX
teljesitdse kcir6be tartozo l6nyeges ds jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

l3'3 Ha a hulladekgazdalkoddsi szerz6ddst a kozszolgil,ltat6 felmon dja, ateleptil6si
ci nko rmriny zat haladektal anul gondo skod ik az tj k6 zszol giitat6 ki vril as ztds ar 6l.

A fentiek teljestil6se eset6n akozszolgitltatiisi szerzbdesfelmond6si ideje 6 h6nap.
A felmondrisi id6 alatt akozszolgditatl ahulladdkgazdrilkodrisi kozszolgaltat6st viilto zatlanul
ellatja.

at6 okb6l meghirisul, illetve ha a
az 6ves kdzszolgiitatasi dij 50yo-

14. Eljrlrris a szerz6d6s megsziin6se eset6
A dds En a Kozkd irig, atiist v6ltoA kiiz eset6n a
ell6tris6val kapcsolatos, folyamatban ldv6 tigyek iratait 6s nyilvrintan6sait a Kijzszolgiltato a
teleprildsi dnkormrinyzatnak akdzszolgirltatriii szerziSddsmegszrin6se napj6n atadja.

6"^u^---

8



15. Jogvitfk int6z6se

l5'1' Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egymiis k<izcittitrirgyaliisok sor6n igyekeznek renJezni.

15'2' Amennyiben a jogvitrit a Felek t.irgyal[s ftjan 60 napon beltil nem tudjrik rendezni, abfr6s6gi eljiiriis lefolytat6srira a Pdcsi jrirasbiroffi iit.,u" 6rt6khatrirt6l fiigg6en a pdcsi
Trirvdnyszdk illet6kess6g6t k6tik ki.

16. frtesft6sek
A jelen szerz<iddssel kapcsolatos b:irmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st frrisba kellfoglalni.

A szerz6des teljesft6sevel kapcsolatos tigyintdz6sre, nyilatk ozattltelre jogosultak:- az Onkormrinyzat r6szer6l:
ndv: p6ter Istvrin polg6rmester
telefon: 821491-012
fax:82/491-012
e-mail : babocsa@somogy.hu

a Kiizszolg 6ltat6 r e sz6r (51 :

n6v: Bir6 p6ter tigyvezet6
telefon: 72/ 805_420
fax:721805-370
e-mail: delkom@delkom.hu

Projekt

drlsi Projekt
kapcsrin.

atainak.

ben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
616cL l1,"llll,]; I
y (P a vonatkoz6

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvasiisa ds 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenbenme ge gy ez6t, j ov ithagy 6lag iq ik al6.

Babr6csa,20l8. 6v iprilis h6nap 19. nap
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