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HULLADEKGAZDALKooAsT xozszorcAlrarAsl szpnz6ops

amely l6trejcitt egyr6szt: Giircsiiny Kiizs6gi 6nkorminyzat
sz6khely: 7833 Gorcsony, Riikoczi u. 1.

PIR sz6m: 332819
ad6szim: 1 53 3 28 17 -2-O2
kepviseli: Koncz Istv6n polgiirmester
mint Onkorminyzat, a tov6bbiakban. 6nkorminyzat

D6l-Kom D6l-Dun{ntf li Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofit Korlitolt Feleltissegfi Tirsasdg
szekhelye: 7632P6cs, Siklosi rit 52.
cdgSegy zeksz6,ma: 02-09 -0 64 5 5 6
ad6szj;ma. I I 541 587 -2-02
KUJ szima: |00279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K6k6ny Regioniilis
Hullad6kkezel6 Kozpont/; 100408033 /Gorcsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -381 1 -57 2-02
kdpviseli. Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kozszolg6ltat6, a tovibbiakban: Kiizszolgiltat6

misrdszt.

- tovribbiakban egyi.ittesen. Felek - kdzdft az alulirott helyen 6s napon az alabbiak
feltetelek mellett:

Szerzbdo Felek a telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re, sz6llitiisra 6s kezel6sre vonatkoz6
kozszolg6ltatis folyamatossiig6nak biaositdsa 6rdek6ben a telepiilesi hullad6khoz kapcsol6do
jogok es k6telezettsegek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi tinkormAnyzati rendelet
v6grehajt6srira az alAbbi szerz6dest k6tik meg:

l. A szerz6d6s c6lja

l.l. Magyarorsaig helyi onkormiinyzatair6l szolo 2O1l. 6vi CDO(XIX. torv6ny 13. g (1)
bekezdese szerint a helyi kdztigyelq valamint a helyben biaosithato kcizfeladatok kcireben
ell6tand6 helyi 6nkornuinyzati feladatok k6ze taftodk kiilonosen a kdmyezet-eg6szs6gtigy
(kOaisaas6g, teleptil6si kOrnyezet tisztasrig6nak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcsil6irt6s) 6s a
hulladekgazd6lkodAs

A hullad6k6l sz6l6 2012.6vi CL)O(XV. torvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. S (1) bekezd6se
szerint a teleptilesi dnkorm6nyzat a hulladdkgazdilkod6si kdzszolgiiltatas elletesat a
ktizszolgiltat6val kdtott hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatisi szerzSdes utjiin biaositja.

r.2. Jelen szerz6d6s az Onkormanyzat K6pvisel6-t 
"nut"r" 

/(.:!(!.qtt 0 t1.)... xt r"
hatbrozata alapjbn j6tt ldtre

1.3. A jelen szerzbd6s cdlja, hogy Gorcsdny Kozs6g koziga"gatisi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokniil, birtokosoknal, hasznil6knil (a toviibbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 telepril6si szil6rd hullad6k kezeldsere fenn6ll6 kozszolg6ltatiissal
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kapcsolatban - a hatilyos jogszab6lyoknak megfelel6en - az Onkorm inyzat 6s a

Kiizszolgdltat6 kdzotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezettsegeit szzbiiyozza.

,
2.1. Az Onkormdnyzat megbiz."a a Kiizszolg{ltat6t az alirbb meghat6rozott feladatok
elvegz6sevel:
G<lrcsdny Kozs6g kdzigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hulladdk begyiiiit6sevel 6s elhelyezes
c6ljeb6l tort6n6 rendszeres elsziillitasaval a szerz6desben rogzitett idotartamban, valamint
kezelesevel 6s irtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Driiva Hullad6kgazdalkodisi Program eszkoz-
es l6tesitm6ny6llomiinydnak ig6nybevetelevel-, ktizszolgiltatisi szerzodes keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijtese, kezel6se szillitisa heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s evente 1 alkalommal
- elktilonitett /szelekiv/ hullad6kgyiijtes, kezel6s - gytijt5szigetes 6s hiuhoz

menri rendszerben

2.2. A K zszolgiltat6 v6llalja, hogy a2.1. pontban meghat6rozott feladatok elydgzeset2017.
jrilius l-jen megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjrin a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az Onkormdnyzati rendeletnek megfeleloen kizilr6lagosan jogosult
Gorcsdny Kozsflg kozigezgatesi teriileten a telepiilesi hullad6k gyfijt6sere 6s kezel6sere
ir6nyul6 kcizszolgaltatisok ell6t6s6ra.

A kdzszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyfijtes6re es kezel6sire ir6nyul6
kdzszolg6ltatoi feladatok ell6tisa, amely kiterjed a nem term6szetes szemely ingatlanhaszn6lo
a hlaartisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k r6sz6t kdpezo vegyes hullad6kilra is, a Ht. 39-$ (3)
bekezdesere tekintettel.

A kozszolg6ltatis teljesit6s6nek tertileti kiterjeddse: Gorcsony Kozsdgkozigazgatlisi tertilet6n.
A kdzszolgiiltat6s kdr6be tartozo hulladek elhelyez6se ds kezelese: a K6kenyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kdzpontban, a g6rcsonyi lerak6ban, vagy m6s, kdrnyezetvedelmi, miikod6si
enged6llyel rendelkez6 hullad6klerak6ban.

3. Azdnkorminyzatkiitelezetts6gv6llaldsa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltatris ell6tis6ra a Kiizszolgiltat6nak
kiz.6r6lagos jogot biaosit.

3.2. Az 6nkormrinyzat kotelezetts6get v6llal:

a) a kozszolgiltatis hatekony es folyamatos ell6t6sihoz a Ktizszolgdltat szhmira
sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat6s6ra,

b) a kozszolgdltatis k6rebe nem tartod hulladekgazd6lkod6si tev6kenysdgek
kdzszol96ltat6ssal tdrt6n6 6sszehangol6s6nak el6segit6s6re,

c) a kdzszolg6ltat6snak a telepiil6sen yegzett miis kozszolgiiltat6sokkal val6
6sszehangol6s6nak el6segit6sere,

d) a Kiizszolgiltat6 kizSr6lagos kozszolg6ltat6si joginak biaositis6ra,
e) a telepiil6s lak6i vonatkoz6s6ban n6v- 6s cimjegyzek itad sAr4 adateryezetesre,
f) kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolgil6 adatok 6tadis6Lra,
g) az Onkorm6nyzal altal rendeletberl vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miaft felmerii16 koltsdgek megterit6s6re,
h) a telepiilesi ig6nyek kielegites6re alkalmas hulladek gyiijt6s6re, szallitlsfua, kezel6sere

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozds6ra. Ennek kereteben kijeltili - a
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Kiizszolg{ltatrival egyeztetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kdzszolg6ltat6 Atvegye kozteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasznil6kt6l,
mely ingatlanokhoz a K6zszolg ltat6 eltal alkalmazott g6pjirmiivel nem tud behajtani,
a hulladekszillit6 jrirmfi szbmhra megfelel6 [tviszonyok biaosit6s6ra, (ki.ilclnos
tekintettel a t6li h6- es sikoss6g-mentesit6sre, valamint a koztt iirszelv6nyebe belogo
fabgak lev iryis ra.),
a kozszolgiltat si szerzod6s kdzzeteteliri5l a helyben szokisos modon gondoskodik,
gondoskodik az elktilonitett hulladekgyfi:it6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervez6serri[.

4. AKiizszolgdltat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik:
- A hriaart6sban keletkezci:

- Vegyes hulladek heti egyszer
- (Udiil6 ingatlanok eset6ben az ellitisi id<iszak 6 honap - riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht.

47.$ (4) bekezdese alapjin az ingatlanhasznil6k r*szere az 6ves hullad6kgazd.ilkodrisi
kozszolgriltatisi dij 507o-rit kell megrillapitani.)

- Elkiildnitetten gytijtOtt hulladdk hazhoz men<i rendszerrel es gyiijtoszigeteken
- Lom hulladek evente egyszeri alkalommal

tdrteno osszegyiijt6s6r6l, elsz6llit6s6r6l es kezel6ser6l.

- A gazd6lkodo szervezeteknel keletkez6 hL*arlisi hullad6khoz hasonlo vegyes hullad6k
osszegyrijtes6r6l, elszillitrisar6l 6s kezeleserol.

- Az altala iizemeltetett hultad6kgyfljt6 pontnn, hullad6kgyfijt6 udvarban a hullad6k
6tv6teler6l, osszegyijteser<il, elsziillit6siir6l es kezeles6r6l.

b) Adminisarativ feladatok.
- konyvelds,sz6mvitel,b6rsz6mfejtes
- adminisardci6, nyilv6ntart6s, adatb6zis-kezeles
- jogi tigyvitel

c.) az Onkorminyzattal egyi.ittmiikddve a fogyasa6k sz mbra k0nnyen hozzifdrhetiS
tigyf6lszolg6lat es tajdkoztat6si rendszer miikodtetese (Kozponti iigyfdlszolg6ltat cime:7632
Pecs, Sikl6si u.52.), valamint a klzszolg ltatitssal kapcsolatos lakossrigi t6j6koztatris.

4.2. A K6zszolg6ltat6 kotelezetts6get vdllal tov6bb6:
a) akozszolgiltat s folyamatos 6s teljes k6ni ell6tiis6ra,
b) a kozszolgriltatas meghat6rozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesites6re,
c) a kornyezetv6delmi hat6sig 6ltal meghat6rozott min6sit6si oszt6ly szerinti

kovetelm6nyek biztosit6sfua es a min6sitesi enged6ly hullad6kgazdilkodrisi
krizszolgiiltat6si szerz6dis hat6lyossiig6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszolgriltat6s teljesitesehez szi.iksdges mennyisdgii es min6segii jhrmi, g6p, eszk6z,
berendez6s biaosit6s6ra, a sztiks6ges ldtszemi 6s k6pzetts6gii szakember alkal mazlslra,

e) a k6zszolg6ltat6s folyamatos, biaons6gos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sziiksdges
fej lesa6sek es karbantart6sok elvegz6s6re,

f) a k6zszolg6ltat6s kordbe tartoz6 hulladek kezeles6re meghatilrozott helyek 6s
l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,

g) nyilv6ntart6si rendszer miikodtetes6re ds a kdzszolg6ltat6s teljesit6sevel osszefiiggo
adatszolgiiltat6s rendszeres teljesites6re,

i)
k)
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i)
k)

h) a nyilvintanisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatisi rendszer letrehoziis6hoz es folyamatos
mrikodtetes6hez sziikseges felt6telek biaositisira,

i) a fogyasa6k szfimdra konnyen hozzifirheto iigyfdlszolgilat ds t6j6koztatisi rendszer

m[ikOdtetesere,
a fogyasa6i kifogisok 6s eszrev6telek elintez6si rendj6nek megiillapitis6ra,
a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sztikseges biztositiissal rendelkezik, amely megfelel6 ledezetet
nyfjt a feleloss6gi kdrben bekovetkezett Onkorm6nyzatnak okozott esetleges k6Lrok

enyhitesere,
biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijtesehez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiilonboz6
iirm6rt6ki.i gl.rijt<iedeny koztil v6laszthasson,

m) tobblethulladek elhelyez6set szolgril6, a Kozszolgiltat6 riltal biztositott zshk
forgalmazds|ra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdrilkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
haszn6latiira.

A Krizszolg6ltat6 hullad6kgazdilkod6si engeddly6nek sz6ma: OKTF-KP/253t-l0l20l6
A K<izszolg6ltat6 megfelel6s6gi v6lem6nyenek sz6ma: OEKT 37 00-9812016
A Kozszolg6ltat6 min6sit6si enged6lyenek sz6ma: PE/KTF12022-812017

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kotelezettseg6t6l vis major
eset6rL tovebba ha az Onkorminyzat nem biaosit az ingatlanok megk6zelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentesseg, illetve egy6b okb6l j6.rhatatlan a kozlt/, amely a

Kiizszolgiltat6 g6pjirmtveinek balesetmentes kozleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgdltat6 az akadfily elh6ruLis6t kdvet6 legkdzelebbi szallit6si napon kdteles
szolgiltatni, mely alkalommal koteles az el6zd elmaradt sz6llitisi napokon felhalmoz6dou
mennyis6gri teleptil6si hullad6k elsziillit6sira is.

6, A Kdzszolg{ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszillitis6t:

- az 6nkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6edeny kihelyezdse esetdn,

- ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommundlis) hullad6k kdrebe nem taiozo anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pitesi tormel6k, 6llati tetenr, maro, m&gezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiradek, gyul6kony vagy
robban6 anya5, nagyobb terjedelmii, sulyu t6rgy, amely veszelyezteti a

hullad6kszillit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6get, vagy megrongilhatja a

gyiijt6berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a kdmyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6nyos, zdrt tiirol6ed6nyben, illewe nem a Kiizszolgdltet6t6l
v6s6,rolt jelzett zsdkban keriil kihelyezesre,

- a hulladdk oly modon kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6edeny mozgatdsakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fennill (nem lez6.rt, illetve s6rtilt ed6ny)

- ha a t6rol6ed6ny korul szab6lytalanul, annak mozgatAst es iiritest akad6lyoz6 m6don

tctbblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzese bevezet6sre kertll - a t6rol6edenyek matricij6nak
hi6nya" illetve seriildse eset6n.

7. Az atvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6kat igenybe venni. A Kiizszol96ltat6 az alv llalkozo
ig6nybev6tel6t koteles az Onkorminyzat sz6m6ra bejelenteni.
7.2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkozo tev6kenys6S6ert a Kiizszolgfltat5 irgy felel,
mintha maga j6rt volna el.
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8. A Kiizszolgiltatis teljesit6s6vel osszefugg6 adatszolg6ltatils biaosit6sa erdek6ben a
Kiizszolgf ltat6 az l./ pontban meghatdrozott szolgdltat6si teruletre vonatkoz6an elki.il<initett
nyilv6ntart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltatiisi terijletr<il elsz6llitott
6s ilrtalmatlanitou telepiil6si hulladek mennyis6get.

9. A kozszolgiiltat6s igdnybevetel6re
kapcsolatos min<is6gi 6szrev6teleiket, kifo
(7632 P6.cs, Sikl6si u.52.) vagy a 760l
Kiizszolgiltat6 kciteles ir6sban l5 napon behil r
kdteles a Kiizszorg{rtat6 komyezetszennyez6s eset6ben, ha az a k6zszorg6ltat6si
tevekenys6g6vel okozati osszefiigg6sben van. Amennyib 

"n u purur., e"rniercl u.onkormiinyzat helyi hullad6kkezel6si kdzszolgiltatils rendj6r6i sz6io rendeiet6nek
rendelkez6s6t kifog6sorja, a Kiixzorgdrtat6 30 napon bertil ktiteres - tigyiruto, - ; pln".ro,
egyidejii 6rtesitese mellett- az Onkormdnyzathoz megki.ildeni

10. Kiizszolg6ltatisdija
10.1. A hulszab6ryoz6si fi;:t'ffi:l:,:,1x:,"Ji,fl,ai,ffr":,.'* ;:"f;,ilJ;|llapitja meg szedi be.

AHt 32lA g-a alapjfn az illlami hulladekgaz
a kozszolgiltatisi dijat 6s kifizeti a
kcizszolgdltat6si dij megrillapitris66rt felel6s mi
Az 6llam e feladatainak ell6t6sri,ra koordin6lo
hoz l6tre.

hnyzat, valamint a hulladekgazdilkodrisi
is inform6cibt, ami a Koordinilo szerv

ett kozszolgeltat6si dij felosarisanak elvet. A
yelembevdtel6vel rendeletben 6llapitja meg a
endo szolg6ltatisi dijat.

10.2
A kcizszolgiiltat o 6ttar arkarmazott kozsznlgriltatrisi dij meg6lrapit6sa a Ht. 46-4g.$ 6s 91.$,valamint a 6412008. (III 28.) Korm. rendereirenderk#..ir.t megfeler6en t.rtdnt.

+a 385/2014 ()oI 31) Korm rende.let szerint lakoingadart egyedi ds dleMtelszerffen hasa6l6 temdszetesszemdty ingarlanhasa,.l6 riszcre, a relepiir.si onk;;d;;;irii,r.Iiotr iguroras aup.ian

Tdbbfethulladek gyiijtdsere szolgii' zsAk 6ra: 361,_ Ft+AIhldb.

s3erzbdb Felek az iiltal6nos, forgalmi 
_ 
ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hati yosAFA tdrveny rendelkezeseinek megfelel<ien jdrnlk 

"i. 

--- -

Az ingatlanhaszn6l6k riltal fizetend6 iiritesi dijak.

Ed6nymeret

S/



11. Allemi hultad6kgazdrllkodisi kiizfeladat-elldtds

ll.1 Az rillami hulladekgazdrilkod6si kozfeladat ell6tis6ra letrehozott szervezet

kijelol6s6r6l, feladatkor6rdl, az adatkezeles m6dj6rol, valamint az adatszolgi tathsi

kotelezettsegek r6szletes szab6lyair6l szot6 6912016. (Itr 3l ) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend ) 3 $ (l) bekezdese alapjln a Kormany a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben

meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkodAsi

Koordin6l6 6s vagyonkezeki Zartkitriien Miikod6 R6szv6nyt6rsasagot jelolte ki

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 sziiml6kat az Adatkorm rend.

20 $ (l) bekezd6se szerinti adatszolgiltatas alapjan 6llitja ki. A kozszolg6ltat6 hianyos vagy

tesea"i."r adatszolgaltat6sa esetenl Koordinii6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal

erint.tt ing"tt"nhasin6lo tekintet6ben a Koordin6lo szerv 6ltal legut6bb kiszrimlAzott

kOzszolg6li-at6si dijr6l rillit ki sz6ml6t. Az ezzelosszefiigg6sben keletkezo dijkorrekci6 eset6n

mindenlelyt6llasi kOtelezetts6g a kOzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezS kdzszolgriltat6si

dijhllonbozet pozitiv m6rleg6t a Koordin6lo sz fizeten

sz'olgattatasi dijba beszamidi. A kozszolg6ltat5 adatszo

eredZ, a rooidinal6 szerv 6ltal nem megfe iellitott

tul".ot"to, 
""tumennyi 

kovetkezm6nyert a kozszolg6ltat6t terheli a feleloss6g.

20 $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiltatisb6l
ret, amelyre nincs kdzszolg6ltatisi dijfizet6s

anakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal

ri[6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot

bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sbol hi6nyz6

ingatlanok es sziiks6ges adataik meg6llapit5sa erdekeben'

n"-rentiet alapj6n- rcszitett ingatlanok 
;fli'i':rr"" :::'f;ffi:?,
l0 $ (l) bekezd6s szeri

on beltil.
adatszolgiltatisa hi6ny6ban - a Koordin6l6

szerv a kozszolg6ltat6si dijat az ingatlantulajdonosnak szhml|zzq l<t'

11.4 A Koordin6l6 szew a kisz mllzott es az ingatlanhasznirl6 6ltal hat6rid6n belul ki nem

fizetett kdzszolgriltatrisi dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik

11.5 A Kozszolg6ltat 6 r,bszere a kozszolg6ltatasi szerz6desben rogziten feladatok ellet6s66rt

a Koordin6l6 .re* a tulaljG-aau.oia.i kozszolgAltatisi dij meg6llapit6s66rt felel6s

miniszter 6ltal meghat6rozott szolgiltatisi dfiat fizet

ll.6 A kdzszolgiltato az Onkormdny

telj esitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszol

rn"rutt f.t. A teljesit6sigazol6snak a kozs

rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben t6rt6

felt6tele.
Az Onkorminyzat koteles a teljesitesigazolast a Ko a teljesit6ssel erintett

id6szakot kovet6 5 nupon r"r,li ti"aii Amennyib at a teljesit6sigazoles

kiadisival alapos indok netnit te"a"ttmbe eiik' at6 jogosult tz ezzel

;;;;J;;[ietkez6 k6r6t az Onkorm6nvzat fele 6w6nvesiteni

ll.l20l6.jiliusl.napjet6laszolg6ltat6sidijbarrahullarl6kgazdilkod6si.k6zs-zolg6ltat6s
teljes kdzvetlen kolts6ge ,"gtetftZtt""ttrul, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r<il a Koordin6lo
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szerv _.gondoskodik ugy, hogy a k6zszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a
Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt szervezetnek etadni. 2016. jflius 1_ napj6t6i u-hurronunyug-
ert6kesit6sb6l ered<i bev6tel a Koordiniil6 szervet illeti meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si kozszolgriltat6si szerzrid6s Ht. 92lB g (2)
bekezd6s szerinti megfelel5s6g6t vizsgilja.
Az Adatkorm rend. a.$ (a) bekezdese alapjdn az Onkorm6nyzat a kiizszolg ltatisi szerz<lddst
annak megktlt6set vagy m6dositiiset kdvet6en haladdktalanul, de legk6s6bb g napon behil
elektronikus fton megkuldi a Koordinill6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgdltatisi szerzdd6s hat{lya

Felek jelen szerztid6st 2017. jrilius 0r. napjrival kezd6d<i hat6llyal hat6rozott id6re, akiizbrszerz6si erj{rds eredm6nyek6nt megkiitiitt kiizszotgdttatisi szerz6d6s
hatilybal6p6s6nek napjiig, de legk6s6bb 2017. delember 3r. napj:i{ kiitik

Felek a szerzcidist k6zds megegyezdssel, csak irdsban m6dosithatjrik

13. Akiizszolgdltat6siszerz6d6smegsziinese

evel,
meg,

r3'1. Az 0nkorm6ny zat a kdzszorg6rtat6si szerz<id6st a polgiiri Torv6nykonyvben
meghatiirozott fermond6si okokon trlmenoen akkor mondhatja rel na i rozszoE;h"t;--o a hulladekgazd6rkodisi krizszolgiltat6s ellrt6sa sor6n u tomyerl"i uea"t.er.

vonatkoz6 jogszab6ryok vagy a ra vonatkozo har6s6gi a"me, .i'oi.ls"i; ;;iyorunmegs.rtette' 6s ennek t6ny6t a bir6Mg vagy a hato$g j-og".or"n ."gaiupito,tu,
o a szerz<id6sben meg,,apitott koterezetts6g6t neki ferr6hato m6don s,yosanmegsertette

13.2 A hulladdkgazd6lkod6si kozszolgdltat6si szerz6dest a teleptir6si onkorm6nyzatfe.lmondja, ha a kcizszorgirtat6 nem ."nait"rit ,i"oririri engeaetiy; vagy ."gr"iioreeiv6lemennyel.

l:'3 .A.. 
Kdzszolg'ltat6 a 

.porg6ri _Tcirv6aykonyvben meghat6rozottakon trmen<ien akozszolg6ltat6si szerz<idest akkor irondhatja f"i nl' --^-

' az Onkorma nyzat a kdzszolgiiliatasi szerz6desben meghatilrozott kotelezetts6get -a_ K6zszolg6ltat6 felsz6lit6sa cllen6re _ srilyosi ."gfii-'Jr - 
"22"f "K6zszolg6ttat6nak. k6rt. okoz, vagy akadAlyozza 

" firff.detela]floaari
kozszolg6ltatis teljesit6s6t; vagy

o a kdzszol1ltat6si szerz6des megk6
kozszolgiltatrisi szerz6d6s tartai-mi
K6zszolg6ltat6nak a
teljesitdse kor6be taftozo

13.4 Ha a hulradekgazdrirkod6si szerz<idest a kiJzszorgiitat6 fermondja, a telepiirdsionkorm6nyzat halad6halanur gondoskodik a, t i t o"soigirtat6 kiv6rasztrrs6r6l.



A fentiek teljesiil6se eset6n a kdzszolgltatirsi szerzSd6s felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si id6 alatt a k6zszolg6ltat6 a hulladekgazdilkod6si kozszolgaltat6st v6ltozatlanul

elLitja.

Ha a teljesit6s az Onkormanyzatnak felr6hat6 okb6l meghiusul, illetve ha a szerz6des- neki

felr6hat6an sziinik meg az Onkorminyzzt a kozszolgiltat 6si dij 5O%o-6nak megfelel6

meghiusul6si kotb6r fi zetesere koteles.

14. Eljdrds a szerz6d6s megsziin6se eset6n

megsziintetese eseten, tovirbb6, ha a

lyel, a Kozszolg alrat6 M [j kozszolg6ltat6

ellirt6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 ligy

i.i"puiZri o*:"rr"^y"utn i a kdzszolg6ltat6si zerzod1s megszfin6se napj 6n atadia'

15, Jogvitrik intez6se

f,.elekmeg6llapodnak,hogyazesetlegesjogvit6katels5sorbanazegymiskozottitlrgyalisok
sor6,n igyekeznek rendezni. 

--)tLt- -^^a^-^i - h.r, ,

er*nriviu", a jogvit6r a Fetek trirgyal6s utj6n 60 napon beliil nem tudjak rendezni, a bir6s6gi

"f 
ar* i.f"1.,1-jairu 

" 
pe.ri i,ena.iirosag, illetve erietfratartOt fiigg6en a Pecsi Tdrvenyszek

illet6kess6g6t kotik ki.

16. frtesit6sek
L;a* tr"irlJessel kapcsolatos brirmely igdrry vagy nyilatkozatot' kovetelest irisba kell

foglalni.

A szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre' nyilatkozattaelre jogosultak:

az 6nkormdnYzat r6szdr6l:

n6v: Koncz Istv6n Polg6rmester
telefon. 721372-216

fax:
e-mail:

a Kiizszolgiltat6 r6szer6l:

n6v: Bir6 P6ter ii gYvezeto

telefon'.721 502'132
fax.721805-370
e-mail : delkorn(@delkorn llt

11. Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkodisiProgram

AKdzszolg6ltatokdtelesig6nybevenniaMecsek-DrivaHullad6kgazdalkodasiProjekt
kereteben megval6sul6 r**iit"l|v"t"ies eszktizoket a kdzszolg6ltatis teljesitese kapcs6n'

Felekk6telezetts6getvAllalnak,hogyalirvetikmagukataT6rsul6siTanacshati,rozatainak.

N/
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ndelkezese, vagy annak valamelyik resze
alamelyik szerv, vagy hat6s6g, vagy bir6silg

a szerz6dds tdbbi rdsze drvenyes ds
6l a szerz6d6st nem kdtotte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szab6lyozott kerdesekbe
CL)OO(V. torveny (Ht.), a koz-beszerzesekr<il sz
Magyarorszirg onkormdnyzatair6l szolo 201 I . 6vi
Polg6ri Torv6nykOnyw6l szi:rlo 2013. dvi V. torven
iryazati jo gszab itlyok ir6nyad 6ak.

Jelen szerz6d6st a Ferek annak erolvas6sa 6s ertermezese ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, jov irhagy6lag irjilk alit.

18. R6szleges 6rv6nytelens69

Giircsiiny, 2O17. 6v .............9. €.,....... h6nap g? nap

Kiizszolgf ltat6Giircsiiny Kiizs6g 6nkorm Anyzata

-fr2 9


