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HULLADEKGAzDALTooAsI xozszot,cAl,rarAs I szERZ,6oBs

Amely l6trejritt egyrdszrol: Dalmand Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khelye: 72ll Dalmand, Hoscik tere 5.

PIR sz6m: 415695
ad6sz6m: 15415699-2-17
k6pviseli: Bondornd Nugy Ibolya Julianna polg6rmester
m int 6nko rminyzat, a to vribb i akb an : 6nko r miny zat

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintrfli Kommunflis Szolgriltat6
Nonprofit Korkitolt Felel6ss6gii T{rsasdg
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si ttt 52.
c € gtr e gy z6kszdma'. 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szima; l I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hulladdkkezelo Krizpont/; 1 00408033 /Gorcs<iny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1 541 587-38 1 1-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter tigyvezeto
mint K<izszolg6ltat6, a tovdbbiakban: Kiizszolgiltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozott az altlirott helyen 6s napon az alibbiak
felt6telek mellett:

Szerz5db felek jelen krizszolg6ltatrisi szerzodds megkritesekor figyelembe vettdk a
kozbeszerzdsekrol szolo 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerz6si
6rtekhatrlrok:

a) ewopai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtekhat6rok) ;

b) akozponti kciltsdgvetdsrol sz6l6 t<irv6nyben meghatiirozott kcizbeszerzdsi es koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tovdbbiakban : nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzesi tirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kozponti
k<iltsdgvetdsrol sz6l6 tdrv6nyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerzdsi t6rgyak
eseteben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatitrozott -
uni6s 6rtekhatiirokat a mindenkori k<ilts6gvetesi t<irv6nyben 6vente rogziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiitatiis becsiilt drtdke olyan szerzodds eset6ben,
amely nem tartalm azza a teljes dij at:

a) hatirozott idore, ndgy 6vre vagy ann6l riividebb idore kiitendiS szerz6dds esetdn a
szerzodd s i dotartama alatti e I lens zolgiitatds

b) hatirozatlan idore kdtott szerzod6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb idore kcitendo szerzodds
eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Koztiirsas6g 2018. evi kdltsdgvetesdrol szolo 2017. evi C. torv6ny 71. $ (l)
bekezd6se rcgziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerz6si
6rt6khat6r 2018. janu6r 1-jdtol szolgiitatirs megrendel6se esetdben: 15,0 mi11i6 forint

Felek megrillapid6k, hogy fentiek alapjrin jelen szerzodds nem esik a kdzbeszerzdsi eljrir6s
hatiiya al6.
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1. Aszerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorszitg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 201I.6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok k<ir6ben

ell6tand6 helyi onkormitnyzati feladatok koz1 brtozik ktilonosen a kornyezet-eg6szs6g"gy
(koztisztasdg, telepiildsi kdrnyezet tisztas6gimak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s) es a
hullad6kgazd6lkod6s.

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a telepi.il6si <inkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltatris ell6t6s6t a
kozszolgtitat6val kdtott hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltatisi szerzod6s irtj6n biztositja.

1.2. Jelen szeruodes az Onkorminyzat Kdpviselo-testtilete 2312018.N.29.) Kt.sz. hatirozata
alapjAn jott 16tre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Dalmand Kozseg kozigazgatbsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:

ingatlanhaszn6lo) keletkezo teleptildsi szil6rd hulladdk kezelds6re fenn6ll6 kdzszolgiiltat6ssal

kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormrinyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 kozotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kcitelezettsegeit szabiiyozza.

.,

2.1. Az $nkorminyzat megbizza a Kdzszolgirltat6t az alibb megfi,atitrozott feladatok

elv69z6s6vel:
Dalmand Kozsdg kozigazgat6si teri.ilet6n a teleptildsi hullad6k begyrijtdsdvel 6s elhelyezds

celj6b6l tdrtdno rendszeres elsz6llit6s6val a szerzodesben rogzitett idotartamban, valamint

kezel6sevel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz-

6s letesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6televel- ,kozszolgirltat6si szerzod6s keretdben:

- vegyes hulladek gyrijtdse, kezeldse szrillit6sa heti 1 alkalommal

- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- elkiildnitett lszelektiv/ hullad6kgyrijtds, kezel6s - gytijtoszigetes 6s hdzhoz

meno rendszerben

2.2. AKiizszolgfltat6 v6llalja, hogy a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzeset 2018.

jrinius 1 -j6n megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapjin a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkorminyzati rendeletnek megfeleloen kiziir6lagosan jogosult

Dalmand Kozs6g kozigazgatisi teriilet6n a telepiildsi hulladdk gytijtds6re es kezelesdre

ir6nyul6 k6zszolg6ltat6sok ell6tds6ra.

A kdzszolg6ltatds megnevez6se: teleptil6si hulladek gytijtds6re 6s kezelds6re irdnyul6

kozszolgiiltat6i feladatok ell6trisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahdztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetklpezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezdes6re tekintettel.

A kozszolg6ltat6s teljesit6s6nek tertileti kiterjed6se: Dalmand Kozs6g kozigazgat6si tertleten.
A kozszolg6ltat6s kor6be tartozo hullad6k elhelyezese 6s kezel6se: a Kaposszekcsoi 6trak6

6llom6son, a Kcikenyi Region6lis Hulladdkkezelo Kozpontban, a gorcsonyi lerak6ban, vagy
m6s, kdmyezetv6delmi, mtikoddsi engeddllyel rendelkezo hulladeklerak6ban.
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3. Az 6nkormilnyzatkiitelezetts6gvfllalisa

3.1. Az Onkormrinyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltat6s ellitisdra a Kiizszolgdltat6nak
kiz616lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkormf nyzat k<itelezetts6get vrillal :

a) a kozszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ellltisihoz a Kiizszolgiitatil szitmira
sztiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat5sSra,

b) a kozszolg6ltat6s kor6be nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kozszolgrlltat6ssal t<irtdno cisszehangol6s5nak elosegit6sdre,

c) a kozszolg6ltatiisnak a teleptil6sen v|gzett miis kozszolgiitatilsokkal va16
<isszehangolls6nak elo se gitesdre,

d) a Kiizszolgiitat6 kiz616lagos k<izszolgilltat6si jog6nak biztosit6siira,
e) a teleptil6s kozszolgSltatiis ig6nybevetelere kdtelezett lak6i vonatkoz6siiban nev- 6s

cimj egyz6k iiaddsir a, adategyezet6sre,

0 ked.vezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgril6 adatok ittaddsfira,
g) az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriilo kdlts6gek megt6rit6s6re,
h) a telepiil6si igdnyek kieldgit6s6re alkalmas hulladdk gytijtdsdre, szitllitirsira. kezeldsdre

szolgril6 helyek 6s l6tesitmenyek meghatirozdsSra. Ennek keret6ben kijeloli - a
Kdzszolgitltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a k<izszolgdltato ittvegye koztertileten a hullad6kot azon ingatlanhasznill6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitat6 6ltal alkalmazott gepjirrmrivel nem tud behajtani,

i) a hullad6kszfllito j6rmti szitmira megfelelo ritviszonyok biztosititsira, (kiilonos
tekintettel a t6li h6- 6s sikossSg-mentesitdsre, valamint a kozut rirszelv6ny6be bel6g6
faigak I eviigils iira. ),

j) akozszolgitltat6si szerzodds kozzetetellrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elktiliinitett hullad6kgyrijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6sdrol.

4. AKiizszolgfltat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kozszolgiitato gondoskodik:
- A hdztart6sban keletkezo:

- Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiilo 6s idoszakosan hasznrilt ingatlanok eset6ben az ellitirsi idoszak 6 h6nap - 5prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k rdsz6re az 6ves
hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij 50%-et kell meg6llapitani.)

- Elkiil<initetten gytijtdtt hulladek hdzhoz meno rendszerrel ds gytijtoszigeteken
- Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

t<jrtdno dsszegyrijtdsdrol, elsz6llites6r6l ds kezeldsdrol.

- A gazdiikod6 szervezetekndl keletkezo hi.ztartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
iissze gyrij teserol, elsz6llitrisdr6l 6s kezeld s6rol.

- Az iitala tizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hulladdkgyrijto udvarban a hulladdk
6tvdtel6rol, osszegytijtdsdrol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6rol.

b) Adm inis ztr ativ feladatok :
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- krinyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis ztricio, nyilv6ntart is, adatbizi s-kezeles
- jogi iigyvitel

c.) az Onkormr[nyzattal egyiittmtikddve a fogyaszt6k szitmira kdnnyen hozziferheto
iigyf6lszolgiilat ds tilekoztatitsi rendszer mtikddtet6se (Kdzponti i.igyfdlszolg6ltat cime: 7632

P6cs, Sikl6si u.52.), valamint akozszolg|ltatilssal kapcsolatos lakoss6gi thj5koztatils.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kotelezetts|get v6llal tovSbb6:

a) akozszolgitltatiis folyamatos 6s teljes kciru ell6t6s6ra,

b) akozszolgitltat6s meghatlrozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisiig szerinti teljesit6s6re,

c) a kornyezetv6delmi hat6s6g iltal meghat6rozott minositdsi oszt|ly szerinti

kovetelm6nyek biztositiis6ra es a minositdsi engeddly hulladekgazdAlkod6si

kozszolgiitatilsi szerzodds hat6lyoss6giinak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolgitltatis teljesitds6hez sztiks6ges mennyisdgti ds minosegri j6rmti, gdp, eszkciz,

berendezes biztosftds6ra, a szi.iksdges ldtszfmri 6s kdpzettsdgti szakember alkalmazdsdta,

e) a kozszolg6ltatis folyamatos, biztons6gos ds bovitheto teljesitdsdhez szi.iksdges

fej leszt6sek 6s karb antart6sok elv6gz6s6re,

0 a kozszolg6ltat6s korebe tartoz6 hulladek kezeles6re meghatiirozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6telere,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrikodtetdsdre ds a kozszolgiitatis teljesitdsdvel dsszefiiggo

adatszol g6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezelesi 6s adatszolg6ltat6si rendszer letrehoz6siihoz 6s folyamatos

mtikddtet6sdhez sziiksdges feltdtelek biztosititsira,
i) a fogyaszt6k szitmina kcinnyen hozziferheto iigyfdlszolg6lat 6s t6jdkoztat6si rendszer

mtik6dtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifogrlsok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek megiillapitisdra,
k) a tevdkenysdg elkit6s6hoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi kdrben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,
biztositja, hogy a vegyes hulladdk gytijt6s6hez az ingatlanhaszfii6legal6bb 2 ktilonb<izo

rirm6rt6kti gytij toed6ny kdztil v6laszthas son,

tobblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kozszolg6ltat6 6ltal biztositott zsitk

forgalmazilsira,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

hasznilatitra.

A Kozszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek sz6ma: OKTF-KP12538-1012016
A Koz szol g iitat6 me g fe I e lo sd gi v6 lemdnydnek szirma: O H KT 30 122-2-20 17

A K<izszol g titato minositd si engeddly6nek sz6ma : PE/KTF/S 7 4-3 I 2018

5. Mentesiil a Kiizszolgiitatf a 4./ pontban meghatirozott kdtelezetts6gdtol vis major

eset6n, tov6bb6 ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6s6hez olyan

ftviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a

Kiizszolg6ltat6 gdpj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6set biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgriltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kriveto legkdzelebbi sz6llit6si napon kdteles

szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyi se gri telepiil6si hullad6k el szrillitrisdra is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6silt:

az cinkorm6nyzat rendeletdben eloirtt6l elt6ro t6rol6eddny kihelyezdse esetdn,

l)

m)
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ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hulladek k<ir6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pitdsi tcirmeldk, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiradek, gyfl6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, sulyri t6rgy, amely veszelyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongiilhatja a
gyrijtoberendezest, illetve 6rtalmatlanitrisa soriin veszelyezteti a kcirnyezetet.)
a hullad6k nem a szabvinyos, zirt tdrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgiltat6t6l
v iis 6ro lt j el zett zs itkb an keriil kih el yez 6sre,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyezflsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fennrlll (nem lezilrt, illetve s6rtilt ed6ny)
ha a tiirol6ed6ny k<iriil szabiilytalanul, annak mozgat6st es iiritest akadiiyoz6 m6don
t<ibblethulladek kertilt kihelyez6sre
amennyiben a tiirol6ed6nyek jelzese bevezet6sre keriil - a t6rol6edenyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6rtil6se eseten.

7. Az alvillalkoz6 I teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni. A Kiizszolgiltat6 az alviilalkoz6
i g6nyb ev6tel 6t kcjtel es az Onkorm iny zil szhmdr a bej el enteni.
7.2. A Felek rogzitik, hogy az alvrillalkozo tev6kenyseg66rt a Kiizszolgiitat6 rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgfltatis teljesitdsdvel <isszefiiggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdekeben a
Ktizszolgriltat6 az l./ pontban meghatdrozott szolg6ltat6si teri.iletre vonatkoz6an elktilonitett
nyilv6ntartdsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si tertiletrol elsz6llitott
6s ilrtalm atlanitott telepi.il6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kozszolgiiltat6s igenybev6tel6re kotelezettek a kozszolg6ltatris teljesit6s6vel
kapcsolatos minosdgi 6szreveteleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgfltat6 sz6khelyere
(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolgiltat6 kriteles ir6sban l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre
koteles a Kiizszolgdltat6 k<irnyezetszennyezls eset6ben, ha az a k<izszolg6ltatilsi
tev6kenys6g6vel okozati osszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az
Onkorminyzat helyi hullad6kkezelesi kdzszolg6ltat6s rendjdrol sz6l6 rendelet6nek
rendelkez6s6t kifog6solja, a Kdzszolgiltat6 30 napon beliil koteles az i.igyiratot - a panaszos
e gyidej ti drtesitdse me I lett- az dnkorm 6ny zathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgiltatds dija
10.1. A hullad6kgazd6lkodrlsi kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmti-
szabiiyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembevetel6vel az llletlkes miniszter rendeletben
illapitja meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjrin az iilami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat keret6ben az iilam beszedi
a kozszolg6ltat6si dijat es kifizeti a kozszolgrlltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6si dij meg6llapitis66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgiitatitsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordinilo szervezetet (a toviibbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kozszo196ltat6, a telepiilesi rinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkoddsi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkor6nek gyakorl6s6hoz sziiks6ges.
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A miniszter rendeletben illapida meg a beszedett kozszolgriltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben Sllapitja meg a
Koordin6l6 szerv iiltal a kozszolg|ltat6nak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2
A kozszolg6ltat6 riltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg6llapitiisa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tortent.
Az rngatlanhasznil6k iital fizetendo tirit6si dijak:

50-60 literes edeny*: 243,-Ft+ Afa
80literes edeny: 262,-Ft+ Afa

1 10-120 literes edeny: 286,- Ft + Afa
1100 literes edeny: 2.943,- Ft + Afa

Ipari (sazdalkodo szervezetekt dti ak:
I 10-120 literes ed6ny: 318,- Ft + Afa

240 literes ed6ny: 400,- Ft + Afa
1100 literes ed6ny: 3.270,- Ft + Afa

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es 6letvitelszertien haszniil6 termeszetes

szem6ly ingatlanhaszn616 rlszlre, a telepiil6si <inkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

T<ibblethulladek gytijtesere szolg iio zsitk 6ra: 361,- Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az lltalinos forgalmi ad6 megfizetese tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

Af'a tcirveny rendelkez6seinek megfeleloen j6mak el.

11. A[amihullad6kgazdr{lkodfsikiizfeladat-etkitfs

11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6s6ra letrehozott szettrezet

kijeldl6sdrol, feladatk<ir6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltatiisi

kotelezetts6gek r6szletes szabSlyairol sz6l6 6912016. (1II.31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a HL 321A. $ (1) bekezdesben

meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervklnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrllkod6si

Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtk<inien Mrikodo R6szv6n1'trirsas6got jelolte ki.

ll.2 A KoordinLl6 szerv akozszolgitltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.

20.$ (1) bekezdese szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A kozszolgilltato hi6nyos vagy

k{sedelmes adatszolgfltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal

6rintett ingatlanhaszn|,l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szery altal legut6bb krszdmlinott
kdzszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szdmlirt. Az ezzeldsszefiigg6sben keletkezo dijkorrekci6 eset6n

minden helyt6ll6si kotelezetts eg a kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo k<izszolg6ltat6si

dijki.ilonbozet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes

szolg6ltat6si dijba beszSmitja. A kozszolgilltatl hi6nyos vagy helytelen adatszolgaltat6s6b6l

eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal kirlllftott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi k<ivetkezm6ny6rt akozszolgitltat6t terheli a felelossdg.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs kozszolg6ltat6si dijfizet6s
meghatdrozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal

osszefi.igg6sben teljesit6s tort6nt. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
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k6mi az illetekes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrisb6l hiitnyzo
- ingatlanok es sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kozszolgilltat6nak, 6s felhivja a kozszolg6ltat6t, hogy a megkiild<itt ingatlanokon vegzett
szolgilltat6s6nak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6st
legkdsobb az 6rtesit6s kezhezvetel6t kdveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kcivetoen - a kdzszolgiitato eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a kozszol giitat6si dij at az ingatlantul aj dono sn ak szitmlinza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszirmlilzott 6s az ingatlanhasznii6 iitalhatiridon beliil ki nem
fizetett koz szol g6ltat6si dij b ehaj tiisa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kcizszolg6ltat6 reszere akozszolg6ltat6si szerzod6sben r<igzitett feladatok ellititsdert
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrlsi dij meg6llapitisfrcrt felelos
mini szter 61ta1 m egh a tfir o zott szolgiitatitsi dij at fi zet.

11.6 A kozszolgl,ltato az 6nkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felelos iital kiadott
teljes[tisigazoltissal igazolja, hogy a k<izszolg5ltat6 teljesites6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolgbltat6 iital a Koordin5l6 szerv rlszdre a
rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tortdno megktild6se a szolgiitatitsi dij fizetds6nek
felt6tele.
Az Onkorm inyzat k<iteles a teljesit6si gazolist a Kozszolgaltat6 reszere a teljesitessel 6rintett
idoszakot k<iveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesitdsigazolls
kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, rigy a k<izszolgSltat6 jogosult az ezzel
kapc s o I atban ke I etke z i5 khr 6t az Onkorm 6ny zat fel 6 6rv6nyesiteni.

ll.7 2016. jirlius 1. napjit6l a szolg6ltatdsi dijban a hulladekgazd6lkod6si kozszolgdltatiis
teljes k<izvetlen kciltsdge megtdritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6sdrol a Koordin6l6
szerv gondoskodik ,igy, hogy a kozszolg|ltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a
Koordiniil6 szerv 6ltal kijel<ilt szervezetnek etadni. 2016.jrilius l. napj6t6l a haszonanyag-
6rtekesit6sbol eredo bevdtel a Koordiniil6 szervet illeti meg.

11.8 A Koordinii6 szew a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si szerzodes Hl92lB. g (2)
bekezdds szerinti megfelelos eget vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkormtnyzat akozszolgiiltat6si szerzoddst
annak megkiitdsdt vagy m6dositris6t k<ivetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus riton megki.ildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgriltatfsi szerz6d6s hatflya

Felek jelen szerzoddst 2018. jrinius 01. napjrival kezdodo hat6llyal hatinozott idore, 2020.
mijus 31. napjfig kdtik.
Felek a szerzoddst kozris megegyez6ssel, csak frilsban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgriltat{siszerz6d6smegszfin6se

A kdzszolg6ltat6si szerzodes megszrinik
a) a benne me ghatdrozott idotartam lej 6rtiival,
b) a Kdzszolgriltat6 j o gut6d ndlktili me gsztindsevel,
c) el6ll6ssal,ha a teljesitds mdg nem kezdodcitt meg,
d) felmond6ssal
e) a felek koz<is megegyezesevel.
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Felek a szerzod6st kdz6s megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13.1 Az Onkorminyzat a krizszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri Trirvdnykdnyvben
meghatilrozott felmond6si okokon tflmenoen akkor mondhatja fel, ha a

Kozszolgiltat6
. a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgiitatis elLit6sa sor6n a kornyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dcint6s eloir6sait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek tdny6t a bir6siig yagy a hat6s6g jogerosen megilllapitotta,

. a szerzoddsben meg6llapitott k<itelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megsertette.

- A hulladdkgazd6lkodiisi kcizszolgiiltat6si szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a
Krizszolg6ltat6 nem rendelkezik minosftdsi enged6llyel vagy megfelelos6gi v6lemdnnyel.

13.2 A K<izszolg6ltat6 a Polg6ri Torvdnykcinyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kiizszolg6ltatdsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha
. az Onkorm6nyzat a k<izszolg6ltathsi szerzoddsben meghatfirozott kdtelezettsdg6t -

a K<izszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellenere - sirlyosan megserti, 6s ezzel a

Kozszolg6ltat6nak k6rt okoz, yagy akadiiyozza a hullad6kgazd6lkodrlsi
k<izszolg6ltatiis telj esit6set; vagy

o a kozszolg6ltat6si szerzodds megkdt6sdt kovetoen hatrllyba l6pett jogszabrily a

kdzszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy viitoztatja meg, hogy az a

Kcizszolgiiltat6nak a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s szerzod6sszerti

teljesitdse kcirebe tartozo lenyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mdrt6kben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrilkod6si szerzoddst a k<izszolg6ltat6 felmondja, a teleptildsi

<inkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik azij kozszolgilltat6 kiv6lasztistr6l.
A fentiek teljestildse esetdn akdzszolgitltat6si szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si ido alatt a kozszolgriltat6 a hulladekgazd6lkodisi kdzszolgilltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzod6s neki

felr6hat6an szrinik meg, az Onkorm6nyzat a k6zszolg6ltat6si dij 5}Yo-inak megfelelo
meghiusul6si k<itb6r fizetes6re koteles.

13.4 Felek a szerzodest k6zris megegyezessel b6rmikor megsztintethetik.

14. Elj{r{s a szerzSdils megsziin6se eset6n

A kdzszolg6ltat6si szerzodes megsztin6se vagy megszftntetdse esetdn a Kozszolgiitato az tj
kozszolgiitat6 kiv6lasztisiig, de legfeljebb 6 h6napig a k<izszolg6ltat6st v6ltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdblkoditsi kcizszolg6ltat6si szerzod6s megszrin6se esetdn a kdzszolg6ltat6s
ell6tris6val kapcsolatos, folyamatban ldvo iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kozszolgiitato a

telepiildsi dnkormilnyzatnak akozszolgitltatilsi szerzodds megsztindse napj6n ifiadja.

15. Jogvit6k int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat elsosorban az egymirs kcizotti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek trlrgyal6s ttjen 60 napon beli.il nem tudjek rendezni, a bir6s6gi
elj6rrls lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve drtdkhatrin6l fiiggoen a Pdcsi Tdrv6nysz6k
illet6kess6g6t kotik ki.
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16. lirtesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst ir6sba kell
foglalni.

A szerzodds teljesitdsdvel kapcsolatos i.igyintdzdsre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkorm 6ny zat r6szerol :

n6v: Bondorn6 Nagy Ibolya Julianna polg6rmester
telefon: 7 41 539-006 20 1269897 2

fax:741539-006
e-mail : dalmandT 21 1 @gmail. com

a Kozszolgfltat6 rd szdro I :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon: 721 805-420
fax:721805-370
e-mail: delkom@delkom.hu

17. Mecsek-Dr6vaHullad6kgazdilkodfsiProgram

A Kozszolg6ltat6 kciteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk<iz<iket a k<jzszolg6ltatris teljesit6se kapcs6n.

Felek k<itelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6s 69, vagy bir6s6g
annak drvdnytelensdg6t 6llapitja meg, fgy a szerziSdes tObbi r6,sze drvdnyes 6s
kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik Fdl a szerzod6st nem kotdtte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szabl,lyozott k6rddsekben elsosorban a hulladdkr6l szol6 2072. 6vi
CLXXXV. tcirv6ny (Ht.), a kozbeszerzdsekrol szolo 2075. evi CXLIII. t<irv6ny (Kbt.), a
Magyarorszig rinkorminyzatairol szblo 2011. 6vi CLXXXX. t<irveny (Motv), valamint a
Polg6ri Tcirvdnyktinyvrol szolo 2013. dvi V. tcirvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
|gazati j ogszabilyok ir6nyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
mege gyezot, j 6v6hagy 6lag i4ik al6.
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