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HULLADEKGAZDAT,TonAsT rozszor,cAl,urAsr szERz6ons

Amely l6trejdtt egyr6szrol: Bezedek Kiizs6gi Onkormrinyzat
sz6khely: 77 82 Bezedek, Kossuth L. u.77 .

PIR sz6m: 555896
ad6sziim: I 5555898-2-02
k6pviseli: Lovas Norbert polgiirmester
mint Onko rmftny zat, a to v6bbi akban : O nko rminy zat

D6l-Kom D6l-Dunr[ntrili Kommundlis Szolgriltat6
Nonprofi t Korkitolt Felel6ss6gii Tr{rsasig
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si ttt 52.
c e gS e gy zdkszilma 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szirma; l I 5 4 I 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100219306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-Kdkdny Regiondlis
Hullad6kke zelo Kozpont/; 1 0040 8 03 3 /Gdrcs<iny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a toviibbiakban: Kiizszolgr{ltat6

m6sr6szt:

- tovribbiakban egytittesen:
felt6telek mellett:

Felek - k<izrltt az alulirott helyen 6s napon az alSbbiak

SzerzodiS felek jelen kdzszolgiiltat6si szerzldes megkdt6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerzdsekr6l sz6lo 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a k)zbeszerzdsi
6rtdkhat6rok:

a) ewopai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khatrirok (a tovribbiakban : uni6 s 6rt6khatrirok) ;

b) akozponti kdlts6gvet6srol sz6l6 tcirv6nyben meghatirozott kcizbeszerzesi 6s koncesszi6s
beszerzdsi 6rt6khat6rok (a tovribbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok).

(3) Az egyes beszerzdsi t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatarokat a krizponti
kciltsdgvetdsrol sz6l6 ttirv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si tirgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozotl -
uni6s 6rt6khatiirokat a mindenkori kcilts6gvetdsi tcirvdnyben 6vente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiitat6s becsrilt 6rt6ke olyan szerzod6s eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott idtire, n6gy 6vre vagy annill rdvidebb idore kcjtendo szerzodds esetdn a
szerz6d6s idotartama alatti el I ens zolgiitatis ;

b) hatinozatlan idore kotdtt szerzodes vagy n6gy 6vn6l hosszabb idore kritend6 szerz6d6s
eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kciztiirsasiig 2016. 6vi kcilts6gvet6s6rSl szolo 2015. 6vi C. t6rv6ny 68. $ (1)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi
6rtdkhat6r 2016.janu6r I -jetol szolgilltatas megrendel6se eset6ben: 8,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjin jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si eljar6s
hatilyaal6.



1. Aszerzfidfis c6lja

1.1. Magyarorszdg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kozi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok k<jr6ben

ell6tand6 helyi <inkorminyzati feladatok kozd tartozik ktldndsen a k6myezet-eg6szs6giigy

(k<iztisztas6g, telepiil6si kdrnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irtds) 6s a

hullad6kgazd6lkod6s.

Ahullad6kr6l s2616 2Ol2.6vi CLXXXV. t<irv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse

szerint a telepiil6si cinkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkodasi kdzszolg6ltatas ell6tris6t a

k6zszolg6ltat6val kdtott hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiitatisi szerzodds ritj6n biztositja.

hatdrozata alapjan jott l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Bezedek Kdzs6g kozigazgatilsi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tovdbbiakban egyiitt:

inlatlanhasznhl6) keletkez6 teleptil6si szillrd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal

kalcsolatban a hat6lyos jogszabdlyoknak megfeleloen az Onkorminyzat 6s a

Kiizszolg{ltat6 krizdtti kapcsolatot, a Felekjogait 6s k<jtelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az alibb meghatarozott feladatok

elvd9z6s6vel:
gezedek K<izs6g k1zigazgatlisi tertilet6n a teleptil6si hulladdk begytijt6s6vel 6s elhelyez6s

c6lj6b6l tcirt6no rendsieres elszdllitas6val a szerzoddsben rdgzitett idotartamban, valamint

kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Projekt eszkoz- 6s

l6tesitm6nyrillomriny6nak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolg6ltatlsi szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k elsztlllit6sa hetente I alkalommal
- elkiil<initetten gyiijtdtt hullad6k elsz6llitrlsa, kezel6se

- lomtalanitas 6vente 1 alkalommal

2.2. AKiizszolg6ltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elv6gz6set2017.janu6r l-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapj6n a Kiizszolgilltat(r, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszabalyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kizar6lagosan jogosult
-B&edek 

K6zs6g kozigazgatlisi teriilet6n a telepiil6si hulladdk gytijt6s6re 6s kezel6s6re

iranyul6 ktizszolg6ltat6sok elLlt6s6ra.

A k6zszolg6ltatas megnevezdse: telepiildsi hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6s6re iranyul6

k<izszolg6ltutOi f"tudutok e116tasa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahL*arthsi hulladekhoz hasonl6 hullad6k rdszdtkepezo vegyes hullad6kara is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

Ha a k6zteriileten elhagyott, illetve ellen6rizetlen kciriilm6nyek k<izdtt elhelyezett hulladek -

ide6rtve a telepi.il6stisziasagi feladatok k<jr6be tartoz6 hullad6kot is - kor6bbi birtokosa vagy

tulajdonosa a hullad6k elsz6llit6sara 6s kezel6s6re vonatkoz6 k<itelezetts6g6nek nem tesz

eleget, a hullad6k elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6r6l az Onkorminyzat a k<izszolgriltat6val kotott

ki,il6n szerzodds titj an gondoskodik.

A kcizszolgaltat6s teljesit6s6nek teruleti kiterjed6se: Bezedek Kdzs6g kdzigazgatitsi teriilet6n.

\



A k<izszolgriltat6s k<jr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Ktik6nyi Regionrilis
Hullad6kkezelo K0zpontban, vagy m6s, kdrnyezetvddelmi, mrikrid6si enged6llyel rendelkez6
hulladdklerak6ban, hullad6kkezelo kdzpontban.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvrlltakisa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt k<izszolgdltat6s ellitbshra a Kiizszolgriltat6nak
kizar6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az 6nko rmrinyzat k<itel ezetts6 get v5l I al :

a) a k<izszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos elldtrls6hoz a Kiizszolgiitatfl szimtttra
sziiks 6 ge s i nfo rm6c i 6 k 6 s adato k szol giitatds itr a,

b) a kozszolg6ltat6s k<ir6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek
krizszolgrlltat5ssal t<irt6n6 <isszehangoLlsanak elosegft6s6re,

c) a kozszolg6ltat6snak a telepiildsen vegzett m6s k<izszolg6ltatrlsokkal val6
cisszehangol6srlnak el6segit6s6re,

d) a Kiizszolg iitat6 kiz6r6lagos kozszolgilltat6si j o g6nak biztositiis6ra,
e) a teleptilds lak6i vonatkoz6s6ban n6v- 6s cimjegyzdk il/tadisitra, adategyezet6sre,

0 kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok ittadisira,
g) az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztosftott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmertilo k<ilts6gek megt6rit6s6re,
h) a telepi.il6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziilitirsira. kezel6s6re

szolgril6 helyek es l6tesitm6nyek meghatitrozitsira. Ennek keret6ben kijekili - a
Kdzszolgiltatr6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a k<izszolg6ltat6 irtvegye kcizteriileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a K0zszolgiltatil 6ltal alkalmazott gdpjarmrivel nem tud behajtani,

i) a hullad6ksziilit6 j6rmri szfumilra megfelelo ritviszonyok biztosit6srira, (ktil<inds
tekintettel a t6li h6- 6s sikossdg-mentesit6sre, valamint a kdzit tirszelv6nydbe bel6g6
faigak lev696silra.),

j) akiizszolgitltat6si szerzi5deskozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elktil<jnitett hullad6kgffit6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6s6rol.

4. AKtizszolgiltatfkiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kcizszolgdltat6 gondoskodik:
- A haztart6sban keletkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiilo ingatlanok esetdben az ellitirsi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht.
47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k rdszdre az 6ves hulladdkgazd6lkod6si
kozszo I g6ltat6si dij 5 O%-it ke I I meg6l lap itani. )

ii. Elktil<inftetten gytijtdtthullad6k
iii. Lom hulladdk dvente egyszeri alkalommal

tcirt6n6 dsszegytij t6s6rol, elsz6llitris6r6l 6s kezel6sdrol.

- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkezo hiztartilsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
6sszegyrijt6s6rol, elsz6llit6sdr6l 6s kezelds6rol.

- Az iitala tizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgyrijto udvarban a hullad6k
6tv6telerol, 6ssze gytij tds6rol, elsz6llittis6r6l ds kezeldsdrSl.



b) Adminis dr ativ feladatok :

- kdnyvel6s,sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminis ztrirci6, nyilvrlntart is, adatbitzi s-kezel6s

- jogi iigyvitel

c.) az flnkorminyzattal egyiittmtikddve a fogyaszt6k szitmira kdnnyen hozzifdrhetl
iigyf6lszolg6lat 6s tiljekoztatisi rendszer mtik<idtet6se (Ktizponti iigyf6lszolg6ltat cime:7632

P6cs, Sikl6si u.52.), valamint akbzszolgiltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tijekoztatis.

4.2. A Kiizszolg6ltat6 kote lezetts6 get v6llal toviibbii :

a) a kozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes k<ini ell6t6s6ra,

b) a krizszolg6ltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

"i a kOrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltat meghatarozott minosit6si osztilly szerinti

k<ivetelm6nyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

k<izszolgiiltatisi szerz6d6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a krizszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztks6ges mennyis6gti 6s minos6gti j6rmri, g6p, eszk<iz,

berendez{s biAositisira,a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazhsbra,

e) a k6zszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6sdhez sztiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6 gz6s6re,

f) a k6zszolg6ltat6s kcir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek i gdnybev6teldre,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikodtet6s6re 6s a kozszolgilltatis teljesit6s6vel tisszefliggo

adatszolg6ltatds rendszeres teljesit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltat6si

mrikcidtet6sdhez sziiksd ge s fe ltetel ek bizto sitds 6ra,

i) a fogyaszt6k sz6mara konnyen hozzdfdrheto iigyfdlszolgdlat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtik<idtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifogasok 6s 6szrevetelek elint6zesi rendj6nek meg6llapitdsi,ra,

tl a tevdkenys6g ellat6s6hoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a feleloss6gi k<irben bekcivetkezett Onkormhnyzatnak okozott esetleges karok

enyhit6s6re,
l) biAositja, hogy a vegyes hullad6k gffites6hez az ingatlanhasznillo legal6bb 2 kiilonb<izo

rirm6rt6kti gyrij toed6ny kdztil v6laszthas son,

m) t<ibblethulhdek elhelyezes6t szolgil6, a KdzszolgSltat6 6ltal biztositott zs6k

forgalmazbsira,
n) a lilecsek-Drilva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llomanyrinak

haszniiatfira.

A K6zszolgaltat6hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek sz6ma: OKTF-KP12538'1012016

A Kdzszolg6ltat6 megfelelos6gi v6lem6ny6nek szitma OHKT 37 00-96 12016

A Kcizszo I g iitat6 mino sit6si enged6ly6nek sz6ma: OKTF-KP I 5923'9 120 16

5. Mentesiil a Kiizszolgiittt6 a 4./ pontban meghatdrozott kcitelezetts6g6t6l vis major

eset6n, tov6bb6 ha az flnkormanyzat nem biztosit az ingatlarrok megkcizelitds6hez olyan

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

Kiizszotg{ttat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes ktizleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kozszolgrltat6 *'- ukuaaty elharul6s6t koveto legkdzelebbi sz6llit6si napon kdteles

szolgriltalni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott

mennyis6gti teleptl6si hullad6k elsz6llit6sara is.

6. A Kiizszolgfltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s5t:

az <jnkormdnyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro tarol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

rendszer l6trehoz6siihoz 6s folyamatos



ha a tarol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, dpitdsi trirmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 mya9, nagyobb terjedelmri, srilyri titrgy, amely veszelyezteti a

hulladdkszrlllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gytijtoberendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszdlyezteti a k<irnyezetet.)

a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt titrol6eddnyben, illetve nem a Kiizszolgiltat6t6l
v6s aro lt j e I zett zsitkb an kertil kihe I yez6 sre,

a hullad6k oly m6don keri.il kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatirsakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtlt eddny)
ha a tarol6eddny kori.il szabdlytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don
tdbblethulladdk kertilt kihelyezdsre
amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a t6rol6ed6nyek matric5jrinak
hi6nya, illetve s6rtl6se esetdn.

7. Az alv{llalkozil I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhetd tev6kenys6gek

7.1, Kdzszolgiltatfljogosult alvillalkoz6kat ig6nybe venni. A Kiizszolgiltat6 az alvdllalkoz6
i g6nybev6tel6t k<itel es az On ko rm 6ny zat szirmdr a bej e lenteni.
7.2. A Felek rcigzftik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolgfiltatil rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgiltatfs teljesitds6vel <isszefiiggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgfltat6 az 1./ pontban meghatdrozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6an elkiil<jnitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltat6si teriiletr6l elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott telepi.il6si hulladdk mennyis6g6t.

9. A kcizszolgiiltat6s igenybev6tel6re k<itelezettek a kozszolg6ltatris teljesitdsdvel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleiket, kifog6saikat iriisban a Kiizszolgiitat6 sz6khelydre
(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolgfltat6 kdteles ir6sban l5 napon beltil megv5laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre
kciteles a Kiizszolgriltat6 k<imyezetszenrryez6s eset6ben, ha az a kdzszolg6ltat6si
tev6kenys6g6vel okozati dsszeftigg6sben van. Amennyiben a panas1 6szrev6tel az
Onkorm6nyzat helyi hullad6kkezel6si kozszolgdltat6s rendjdrol sz6l6 rendeletdnek
rendelkez6s6t kifog6solja, a Kiizszolgriltat6 30 napon beltil kciteles az iigyiratot - a panaszos
egyi dej ti 6rte sit6 se mel lett- az O n ko rm 6ny zathoz me gktildeni.

10. Kiizszolgdltatfs dija
10.1. A hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmri-
szabiiyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembevetel6vel az illetdkes miniszter rendeletben
tilapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilarri hullad6kgazd6lkodrisi kdzfeladat keret6ben az iilarr beszedi
a kdzszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kcizszolg6ltat6knak a hulladdkgazdrilkodrisi
kozszolg6ltat6si dij megdllapit6sri6rt felel6s miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltatrisi dijat,
Az illam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordinrll6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kiizszolgitltato, a telepiil6si onkormiinyzat, valamint a hullad6kgazdrllkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdr6nek gyakorlilsithoz szi.iksdges.

w,



A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolgiitat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben illlapitja meg a

KoordinSl6 szerv illtal a kdzszolg6ltat6nak fizetendo szolgdltatflsi dijat.

10.2

A kcizszolgbltat6 riltal alkalmazottkozszolgdltat6si dij meg6llapitasa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen t<irt6nt.

Az ingatl anhaszn6l 6k 6ltal fizetendo tirit6 s i d ij ak :

Lakossdei dijak:

60 literes ed6ny: 119,- Ft + Afa*

80 literes ed6ny: 159,- Ft + Afa

I l0-120 literes ed6ny: 218,- Ft + Afa

*a385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds eletvitelszenien haszn6l6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 r6szdre, a telepiil6si dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

T<ibblethullad6k gyflj t6 s6re szol 9616 zs6k 6ra: 3 6 1, - Ft+Afa/db.

Szerz6do Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetese tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
tcirv6ny rendelkez6seinek me gfel e loen j 6rnak el.

ll. Attami hullad6kgazdilkodSsi kiizfeladat-elldtds

I 1.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<jzfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet

kijeloldsdrol, feladatkordr6l, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

kritelezetts6gek r6szletes szabiiyair6l sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjan a Korm6ny a Ht. 32/A. $ (1) bekezd6sben

meghatiirozott feladatokra Koordin6l6 szervklnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazddlkodasi

Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtkoruen Mukddo R6szvdnytarsas6got jeltilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szitmlitkat az Adatkorm.rend.

20.9 (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatas alapjan 6llitja ki. A kozszolgitltato hi6nyos vagy

k6sedelmes adatszolgitltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal

6rintett ingatlanhasznill6 tekintetdben a Koordin6l6 szery iital legut6bb kiszdmlazott

k<izszolg6ltatesi dijr6l eilit ki szitmlil'. Az ezzel osszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n

minden helyt6ll6si kcitelezetts€g a kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo k<izszolg6ltatasi

dijkiilonbdzet pozitiv mdrleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes

szolgiltatdsi dijba besz6mitja. A kozszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l

eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sziimllkkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdny6rt akdzszolgitltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l

kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs k6zszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatirozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal

osszefiigg6sben teljesit6s tort6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot

klrni az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatasb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapitasa 6rdekdben.

A fentiek alapjan rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a

kdzszolg5ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgaltat6t, hogy a megktlddtt ingatlanokon v6gzett
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szolgiiltat6s6nak megfelel6en konigrllja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6st
legkdsobb az drtesit6s kezhezvdtel6t k<ivet6 8 napon beliil.
A konekci6t k<ivet6en - a kozszolgilltat6 eltdro adatszolg6ltat6sa hiriny5ban - a Koordin6l6
szerv a k<i z s zo I g6ltat6s i dij at az ingatlantul aj do no sn ak szitmlLzza ki.

ll.4 A Koordiniil6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhasznil6 6ltal hatitrid6n beliil ki nem
frzetett kci z szo I g6ltatris i dij b ehaj tris a 6rdek6b en int6 zke dik.

I 1.5 A K<izszolgiitat6 reszdre akozszolgttltatrisi szerzod6sben rrigzitett feladatok ell6t5s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdiikoditsi krizszolg6ltatrlsi dij meg6llapitirsircrt felelos
mini szter 6ltal me ghat in o zott szol gilltatits i d ij at fi zet.

11.6 A kcizszolgiiltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6sert felelos riltal kiadott
teljesitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesitdsigazol6snak a k<izszolgilltat6 iital a Koordin6l6 szerv rlszdre a
rendszeres adatszolgitltat6s keret6ben trirt6no megktild6se a szolgdltat6si dij hzet6s6nek
felt6tele.
Az OnkormAnyzat k<iteles a teljesit6sigazolfust a Kdzszolgiltat6 reszdre a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot kdveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormanyzat a teljesitdsigazol6s
kiad6sSval alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, rigy a k<izszolgriltat6 jogosult az ezzel
kapc solatban keletkezo kir ifi az 0nkorm6n y zat fele drv6nye siteni.

ll.7 2016. jtilius 1. napj6t6l a szolgiiltat6si dijban a hullad6kgazdiikodirsi kozszolgriltat6s
teljes kcizvetlen ktiltsdge megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordin6l6
szerv gondoskodik rigy, hogy a kcizszolgiitat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a
Koordin5l6 szerv 6ltal kijel<ilt szewezetnek rltadni. 2016.jrilius L napj6t6l a haszonanyag-
6rt6kesit6sb6l ered6 bevdtel a Koordiniil6 szervet illeti meg.

11.8 A Koordiniil6 szerv a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgitltatiisi szerzodesHt. g2lB. 5 Q)
bekezd6s szerinti megfelelos eget vizsgdlja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkormdnyzat a kdzszolg6ltat6si szerzoddst
annak megk6tds6t vagy m6dositiisiit kdvetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv reszdre.

12. A kiizszolgiltatdsi szerz6d6s hatilya

Felek jelen szerzodest 2017. janurir 01. napj6val kezdodo hat6llyal hatirozott id6re, 2026.
december 31. napj6ig kdtik.
Felek a szerzod6st kcizcis megegyezessel, csak ir6sban m6dosithad6k.

13. Akiizszolgdltatrisiszerz6d6smegszfin6se

A krizszolgdltatasi szerzodds megsztinik
a) abeme meghat6rozott idotartam lejirtilal,
b) a Kilzszo lgr{ ltat6 j o gut6 d n6lktili megsztin6 s6vel,
c) ellll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezd6d6tt meg,
d) felmond6ssal.

13.1 Az Onkorminyzat a kozszolgLiltatrisi szerzoddst a Polgari Tdrv6nyk<inyvben
meghatarozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a
Kdzszolg6ltat6

o a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltatris ell6t6sa sor6n a komyezet v6delm6re
7
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vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi d<int6s eloir6sait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,

. a szerz6d6sben meg6llapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don stlyosan
megs6rtette.

- A hulladekgazd6lkodiisi krizszolg6ltat6si szerz6d6st az Onkorminyzat felmondja, ha a
Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi engeddllyel, tov6bb6 a Ht. 92lB.$ (4)
bekezd6s6ben foglalt felt6tel bek<ivetkez6se eset6n.

13.2 A K<izszolg6ltat6 a Polgari T6rv6nykrinyvben meghatiirozottakon tulmenoen a

k<izszolg6ltathsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha
. az Onkorminyzat a k<izszolg6ltatdsi szerzod6sben meghat6rozott kcitelezetts6g6t -

a Kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a

Kozszolgitltat6nak kArt okoz, yagy akadillyozza a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgiiltat6s teljesit6s6t; vagy

o a krizszolgitltatdsi szerzodds megkdt6s6t kovetSen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

kdzszolgdltatrisi szerzodes tartalmi elemeit rigy villtoztatja meg, hogy M a

Kozszolgilltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s szerzod6sszerti
teljesit6se kcjrebe tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent5s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladekgazdilkodtisi szerzoddst a kdzszolgiitat6 felmondja, a telepiildsi
rinkormany zat haladekt al anul gondo sko d ik az rij kd z s zo I g6ltat6 k i vdl as ztisirr ol.
A fentiek teljestil6se eset6n akozszolghltat6si szerzod6s felmondiisi ideje 6 h6nap.

A felmond6si id6 alatt a kcizszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkodasi kcizszolgiiltatast v6ltozatlanul
ell5tja.

Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okbol meghirisul, illetve ha a szerzod6s neki
felr6hat6an szrinik meg, az Onkormdnyzat a krizszolgriltatrisi dij 50%-5nak megfelelo
meghirisul6si kdtb6r fi zet6s6re k6teles.

14. Eljrlrrls a szerzfidfls megsztin6se eset6n

A k<izszolg6ltatrisi szerzod6s megsztin6se vagy megsztintet6se eset6n, tov6bbti" ha a

Kozszolgiitat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel, a Ktizszolgriltat6 az ij kdzszolg6ltat6
kiv6laszt6s6i g, de le gfelj ebb 6 h6napi g a kdzszolgdltatrlst v6ltozatlanul e I l6tj a.

A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si szerz6d6s megsztin6se eset6n a ktizszolg6ltatas
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kozszolgilltat6 a

telepiil6si <inkormdnyzatnak a k<izszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se napjan 6tadja.

15. Jogvitik int6z6se

Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvitakat elsosorban az egymis ktizcitti targyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyalis ritj6n 60 napon beltil nem tudjak rendezni, a bir6s6gi
eljar6s lefolytat6sara a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khatrirt6l ftiggoen a P6csi T<irv6nysz6k

illet6kess6g6t kdtik ki.

16. Ertesft6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:
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az Onkorm inyzat r 6szdrol:
n6v: Lovas Norbert polgdrmester
telefon: 691577-007
fax:
e-mail:

a Kiizszolg iitat6 r6sz6rol :

n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 72/ 502-132
fax 721805-370
e-mail: delkom@delkom.hu

17. Mecsek-Dr6vaHullad6kgazdrilkodr{siProjekt

A Kiizszolg6ltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Driiva Hullad6kgazdrilkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesftm6nyeket 6s eszk<izciket a kdzszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek k<itelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsul6si Tanilcs hatinozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry, vagy bfr6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t illlapitja ffieg, ,igy a szerzbdds t6bbi rdsze 6rv6nyes 6s
kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lki.il brlrmelyik Fdl a szerzod6st nem k6t6tte volna meg.

Ajelen szerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekr6l szol6 2015. 6vi CXLIII. tcirv6ny (Kbt.), a
Magyarorszrig dnkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny (Mcitv), valamint a
Polg6ri T6rv6nykcinyvrdl sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazatij ogszab6lyok ir6nyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j 6vahagy6lag irj rik al5.
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