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Az Onkormrinyzat, mint ajrinlatker6 2017. Ev november h6 03. napj6n ,flossz hetiny
Kdaigi Onkormdnyzat kdzigazgatdsi ler letin keletkezd telepiildsi szildrdhulladik gtiijtise,
sztillitdsa is kezelise kdzszolgtiltatdsi szerzddis kerelibenn trirgyban, az Eur6pai Uni6
Hivatalos Lapj6ban 201'1lS 210-436206 iktatoszamon kiSzzltett ajanlati felhiv6ssal a

k<izbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLII. tdrv6ny M6sodik Resz szerinti nllt kdzbeszerz6si
eljrir6st inditott.
Az Onkorminyzat a kdzbeszerzbs tingyilal szemben tamasztott mennyis6gi 6s szakmai
k6vetelm6nyeket az Ajdnlati felhiv6sban, 6s a kozbeszerz6si dokumentumokban hatarozta
meg.
Az dnkormrlnyzat a kozbeszerz6si eljiiriis sorrin benyrijtott ajiinlatokat megvizsg6lta,
egymrissal 6sszevetette, a sztiks6ges 6rt6kel6st lefolltatta, 6s ddntes6t az elbinillst krivet<!en,
2017. €v november h6 20. napjrin irdsban aj6nlattev<ikkel k<iz<ilte. Az Onkorminyzat
hivatkozott kdzbeszerz6si eljiir6sban hozott d6nt6se szerint a nyertes ajriLnlattevci a
Kiizszolgf ltat6 lett.
Ilyen el6zm6nyek utrin a Felek az Aj6nlati felhiviisnak, a k6zbeszerz6si
dokumentumoknak, valamint a Kozszolg|ltati k6zbeszerzflsi eljdrrlsban benyujtott
aj6nlatiinak megfelel6en az al6bbiak szerint 6llapodnak meg:

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi 6nkormiinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny 13. g (1)
bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k6zfeladatok k<ir6ben
ell6tand6 helyi <inkormrinyzati feladatok kdz6. tartozik kiilcin6sen a kdmyezet-eg6szsdgiigy
(k6ztisztas6g, telepiil6si kdmyezet tisztas6grinak biztositdsa, rovar- 6s rdgcs6l6i(5s) 6s a
hullad6kgazd6lkod6s.
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A hullad6k6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tovibbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se
szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltat6s ell6tAsat a

k6zszolgdltat6val k6t6tt huUad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltatiisi szerz6d6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod,bs az Onkorminyzat K6pvisel6+estiilete .................. (..........) Kt.sz.
hatir ozata al apj in j 6tt I 6tre.

1.3. A jelen szerz6d6s celja, hogy Hosszrihet6ny Kizsbg kozigazgat6si teriilet6n az

ingatlantulajdonosoknril, birtokosoknil, haszn6l6knril (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhaszn6Ll6) keletkez6 telepiil6si szilard hullad6k kezel6s6re fennrill6 k6zszolg6ltatrissal
kapcsolatban - a hatilyos jogszab6lyoknak megfeleloen - az 6nkorminyzat 6s a

Kdzszolgdltatr6 k6z6tti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezetts6geit szab[lyozza.

)
2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kiizszolgf lta t6t az alitbb meghatarozott feladatok
elvegz6s6vel :

Hosszrihet6ny Kdzstg kdzigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k begytijtds6vel 6s

elhelyez6s c6lj6b61 tdrt6n6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerz6d6sben dgzitelt id6tartamban,
valamint kezel6s6vel 6s d(almatlanit6siival, k6zszolg6ltatrisi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k begfjt6se, sz6llitdsa heti I alkalommal
- lomtalanit6s |vente 2 alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgyijt6s gyrijt6szigetes 6s h6zhoz men6 rendszerben
- z6ldhullad6k gyrijt6s 6vente 10 alkalommal

2.2. A K tszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatilrozott feladatok elv|gzts6t 2018. janurlLr 1-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjrin a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az dnkormdnyzati rendeletnek megfelel6en kizit6lagosan jogosult
Hosszrihet6ny Kdzseg kdzigazgatdsi teriilet6n a telepiil6si hullad6k gyujt6s6re 6s kezel6s6re
ir6nyul6 k6zszolgriltat6sok ell6tasara.

A k6zszolg6ltatiis megnevezese: teleptil6si hullad6k gyujt6sere 6s kezel6sere ird,nyul6
k6zszolg6ltat6i feladatok elllt6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szern6ly ingatlanhasznril6
ahidartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6szfit k6pez6 vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6sere tekintettel.

A ktizszolg6ltatris teljesit6s6nek teriileti kiterjedese: Hosszfhet6ny K<izs6g kozigazgatisi
teriilet6n.
A kdzszolgilltatris k<ir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Koml6i hullad6k
6trak66llom6son, a K6k6nyi Region6lis Hullad6kkezel6 Kdzpontban, a gdrcsdnl lerak6ban,
vagy m6s, kdmyezetv6delmi, muk6d6si enged6llyel rendelkez6 hullad6klerak6ban.

3. AzOnkormdnyzatkiitelezetts6gvrillal6sa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolgltates ellet6sAra a Kiizszolgfltat6nak
kizir6lagos jogot biztosit.
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3.2. Az Onkorm Snyzat kdtelezetts6get vrlllal:

a) a k<izszolgriltatas hat6kony es folyamatos e etesAhoz a Kdzszolgirlta'tir szirn{ra
sziiks6ges informrici6k 6s adatok szolg6ltatiisiira,

b) a k6zszolgiiltatds kdr6be nem tarlozi hullad6kgazdrilkodrisi tev6kenys6gek
k<izszolg6ltat6ssal t6rt6n6 6sszehangol6s6nak el6segit6s6re,

c) a kdzszolg6ltatasnak a teleptil6sen v6,gzetl mes kdzszolg6ltat6sokkal va16

6sszehangol6sdnak el6segit6s6re,
d) a K6zszolgdltat6 kizriLr6lagos kdzszolg6ltat6si joganak biaosit6srira,
e) a telepiil6s lak6i vonatkoz6s6ban n6v- 6s cimjegyz6k ritad6srira, adategyezet6sre,
f) kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok etades6ra,
g) az Onkormri,nyzat 6ltal rendeletberL vagy egy6b m6don biAositoft dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 k6ltsdgek megt6rit6s6re,
h) a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyrijt6sere, szillitrisriLra" kezel6sere

szolg6l6 helyek 6s l6tesitmenyek megfiat|rozflsiLra. Ennek keret6ben kijel6li - a
Kiizszolgiltatrival egyeztetve - azokat a gyiijtSpontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a k6zszolg6ltat6 etvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKdzszolgflltat6 6ltal alkalmazott g6pjdrmiivel nern tud behajtani,

i) a hullad6ksz6llit6 jfumii szitnlra megfelel6 ritviszonyok bizositrisrir4 (kiil6n6s
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdztt iirszelveny6be bel6g6
fa6gak levig6srira.),

j) a k6zszolg6ltatdsi szerz6d6s k6zz6t6tel&61a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elkiil6nitett hullad6kgyiijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6ser6l .

4. AKiizszolg6ltat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A k6zszolgrlltat6 gondoskodik:
- A haz tartasban keletkezri:

i. V-egyes hullad6k heti egyszer
(Udnl6 ingatlanok eset6ben az ellStasi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l szepternberig - ahol a Ht.
47.$ (4) bekezd6se alapjin az ingatlanhaszn6l6k r6sz9re az 6ves hullad6kgazddlkod6si
kd,zszolgSltatasi dij 50%-6t kell megallapitani.)

ii. Elkiil6nitetten gyujt6tt hullad6k hitzhoz meniS retdszerrel 6s gyiijt6szigeteken
iii. Lom hullad6k 6vente k6tszeri alkalommal
iv. zdldhullad6k evente 10 alkalommal

t6rt6n<i 6sszegyfljt6s6rol, elsz6llitasrir6l 6s kezel6s6nil.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 haztartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
6sszegyiijtes6nil, elsz6llit6sri.r6l 6s kezel6s6r6l.

- Az lltala iizemeltetett hullad6kgyiijt6 ponton, hullad6kgyujt6 udvarban a hullad6k
atv6teler6l, Ssszegyrijt6s6r6l, elszaillit66Ar6l 6s kezel6ser6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- k6nyvel6s,szimvitel,b6rszdmfejt6s
- adminisztr6ci6, nyilvri.ntartris, adatbriais-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatiis

c.) az dnkorm Anyzattal egytittmtikddve a fogyaszt6k sziLrnira kdnnyen hozz flrheto
iigyf6lszolg6lat 6s t6jekoztat6si rendszer miikddtet6se (Kdzponti iigyf6lszolg6ltat cime: 7632



i)
k)

P6cs, Sikl6si u.52., iigyf6lkepviselet: 7300 Koml6, Bem l. n. 24.), valamint a
k6zszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakossSgi t|j6koztat{s.

4.2. A Kdzszolgdltat6 k6telezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akozszolgAltatiis folyamatos 6s teljes kdni ellatesdra,
b) akozszolgitltatiis meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesites6re,
c) a k6myezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatdrozott minrjsit6si osz.5,ly szerinti

k<ivetelmdnyek biztosit6silra 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazdrilkod6si
kdzszolg6ltatiisi szerz6d6s hat6lyossdganak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolgriltatiis teljesites6hez sztkseges mennls6gri 6s min6s6gri jrirmii, g6p, eszktiz,
berendez6s biztositrisiiLra, a sztiks6ges l6tszrirnri 6s kepzettsegri szakember alkalmazis{ra,

e) a kiSzszolgiitatris folyamatos, biztonsiigos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sziiks6ges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elvfgztsbre,

f) a kozszolg6ltat6s krir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatrirozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntartrisi rendszer miikddtet6sere 6s a k6zszolgriltatiis teuesit6sevel 6sszefiigg6

adatszolg6ltatis rendszeres teljesit6sere,
h) a nyilvrintartdsi, adatkezel6si 6s adatszolgdltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

miikddtet6s6hez sziiks6ges felt6telek biztositris6ra,
i) a fogyaszt6k szrlLrnri,ra k6nnyen hozz|f6rheto iigyf6lszolgdlat 6s t6j6koztatrisi rendszer

mrikiidtet6sere,
a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek megiillapit6sd,ra,
a tev6kenys6g elldtisiihoz sziiks6ges biztositris megkdt6s6re 6s fenntartrisriLra, amely
megfelel6 fedezetet nyrijt a felel6ss6gi krirben bek6vetkezett 6nkormrlnyzatnak okozott
esetleges krirok enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyii,jt6s6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiil<inb<iz6
r.irm6rt6kii gyiijtoed6ny k<iziil v6laszthasson,

m) t6bblethulladek elhelyezes6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 riltal biztositott zs6k
forgal maz6siira.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szriLrna: OKTF-KP/2538 -1012016
A K6zszolg6ltat6 megfelelSs6gi v6lern6ny6nek szrima: OHKT 30122-2-2017
A K6zszolg6ltat6 min6sit6si enged6ly6nek szima: PE,IKTF 12022-2612017

4.3 A Kdzszolgiiltat6 hullad6kgazd6lkodrlsi k<izszolgdltatrison kiviili egy6b
hullad6kgazd6lkod6si enged6lyhez vagy nyilv6ntart6sba v6telhez kdtdtt hullad6kgazd6lkoddsi
tev6kenys6g6t kdteles rigy megszervezni, hogy az a hullad6kgazddlkod6si kiizszolgdltatdsi
tevek6nys6g6t ne vesz6lyeztesse.

4.4. Kdzszolgiltat6 kdteles a szerzodds teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezet6t az Onkorminyz at szimhra megismerhet<iv6 tenni 6s az dnkorm6nyzatot
halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyleteir6l.

4.5. Kiizszolgriltatri a szerz6d6s al6irisakor, ezt kdvet6en pedig a szerz6des fenn6ll6sa alatt az

Onkorm6nyzat felhivrisrira halad6ktalanul k<iteles a biztositrisi szerzod6s vagy k<itv6ny
bernutat6sdval igazolni, hogy rendelkezik legal6bb a szerz<id6s trirgya szerinti tev6kenys6gre
kitefed6, 10.000.000,- HUF/ka( 6s 100.000.000,- HUF/6v 6rt6kii k6myezetv6delmi
felel6ss6gbiztositrlssa[.

5. Mentesiil a Kiizszolgiltatri a 4./ pontban meghatiirozott k6telezetts6g6t6l vis major
eseten, tov6bb6 ha az Onkorminyzat nem bizlosit az ingatlanok megkdzelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossiig mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan a kozutl, amely a

Kiizszolgiltat6 g6pjrirmtiveinek balesetmentes k<izleked6s6t biztositja. Ez esetben a
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Kiizszolgiltatri az akadiiy elhiiruliisiit kdveto legkdzelebbi szrillitrisi napon koleles
szolgiiltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6 itrisi napokon f'elhalrnozodott
mennyis6gil telepiil6si hulladdk elsziillitrisrira is.

6. A Kiizszolgiltatri jogosult megtagadni a hultaddk elszallit6sat:

- az dnkorm6nyzat rendeletdben eloirtt6l eltdrri tiirol6ed6ny kihelyez6se esetdn.

- ha a tiirol6ed6nyben a teleptildsi (kommuniilis) hullad6k k<irebe nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k<i-, 6pit6si tormel6k, rillati tetem, mar6. mdrgez6
anyag. elektronikai hullad6k. folydkony vagy befagyott zsiraddk. gyuldkony vagy
robban6 anyag. nagl'obb terjedelmii. sulyri tiirgy. amely vesz6lyeaeti a

hulladdkszillitrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6gdt. vagy megrongrilhada a

gyrijtoberendezdst, illetve iirtalmatlanitasa soriin vesz6lyezteti a komyezelet.)

- a hulladdk nem a szabviinyos. ziirt tiirol6ed6nyben. illetve nem a Kiizszolgf ltat6t6l
vrisiirolt jelzetr zs6kban kertil kihelyezdsre,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a tiiroloeddny mozgatdsakor a

kisz6rodiis vesz6lye fenniill (nem leziirt. illetve sdriilt ed6ny)

- ha a tiiroloeddny kdriil szabrilytalanul. annak mozgatdst ds iirit6st akadiilyoz6 modon
tctbblethulladdk keriilt kihelyezdsre

- amennyiben a trirol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre kertil - a trirol6ed6nyek matriciij6nak
hiiinya. illetve s6ri.ilese eset6n.

7. Kiizszolgf ltatri jelen Szerzoddsben meghatdrozott. illet<ileg a Ht. 41. S (2) bekezddse
szerinti c6lok megvalosit6sa 6rdek6ben, a Kbt. 138-139. { alapjrin, az ajinlatiban megielarlt
szolgriltatrisi teriileteken jogosult alviillalkoz6kat ig6nybe venni. A Kiizszolgriltatt6 a

szerzod6s megkdt6sdnek id6ponljiiban, majd a szerzrides id6tartam alatt kdteles elozetesen
az Onkormdnyzatnak valamennf i olyan alviillalkozot bejelenteni. amell rdszt vesz a

szerzod6s teljesit6sdben, 6s - ha a megelozo kdzbeszerzdsi eljdrrisban az adott alvallalkozot
m6g nem nevezte meg - a bejelent6ssel egytitt nyilatkoznia vagy az erintett alv:illalkozo
nyilatkozatrit beny{jtania arr6l. hogy az alvallalkoz6 nem tartozik az ajinlati lblhiv:isban
meghatdrozott kizrir6 okok hatrilya aLi. Kiizszolgdltat6 a teljesit6sbe m6r bevont
alvrillalkoz6kat. illetve ig6nybe vett szakemberek szem6lyet a Kbt. 138. $ (4) bekezd6s6ben
fbglalt szabiilyokkal <isszhangban cscrdlheti le vagy viiltoztathatj a. A Felek r<i gzilik. hog!' a7.

alviillalkoz6 tevdkenysege6rt a Kiizszo196ltat6 ugy f'elel. mintha maga j rirt volna e[.

8. A Kiizszolgiltat{s teljesitdsdvel dsszeliiggo adatszolgriltatris biztositrisa 6rdek6ben a

Kiizszolgiltat6 a 2./ pontban meghatarozott szolgiiltatiisi tertiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilviintartasi rendszert kdteles vezetni. mely tartalmazza a szolgdltatiisi teriiletrol elszrillftott
es drtalmatlanitott teleptil6si hulladek mennyisdget.

9. A ktizszolgriltatiis ig6nybevdteldre kritelezettek a kcizszolgiiltatiis teljesit6s6vel
kapcsolatos minosegi 6szreveteleiket. kifogrisaikat iriisban a Kiizszolgfltat6 szekhelldre
(7632 P6cs. Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs. Pf. 176. postacimre kell cimezni. cs a

Kiizszolgdltatr6 kdteles irrisban l5 napon beltil megv6laszolni. Haladdktalanul intizkeddsre
kdteles a Kiizszolg6ltatri kdmyezetszennyez6s esetdben, ha az a k<izszolgiiltatrisi
tevdkenysdgdvel okozati 6ssze{iigg6sben van. Amennyiben a panasz. eszrev6tel az
Onkormdnyzat hel1,i hullad6kkeze16si k<izszolgriltatris rendj6rol sz6[6 rendeletdnek
rendelkez6s6t kifogrisolja. a Kiizszolgiltatri 30 napon beltil kdteles az tigyiratot - a panaszos

egyidejii 6rtesit6se mellett- az Onkorm6nyzathoz megkiildeni.



10. A kiizszolgdltat6s dija

I 0.I . A hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgiiltatrisi dijat a Magyar Energetikai ds Ktizmii-
szabrilyoziisi Hivatal javaslatrinak figyetembev6tel6vel az illetekes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordinril6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapjrin az itllami hutlad6kgazdrilkodiisi ktizfeladat keretdben az rillam beszedi

a kcizszolgriltatiisi dijat 6s kifizeti a ktizszolgiiltat6knak a hulladdkgazddlkoddsi

kdzszolgiiltatiisi dij megrillapitrisridrt felelos miniszter iiltal meghat6rozott szolgiiltatiisi dijat.
Az irllam e feladatainak ellitrlsiira koordinril6 szervezetet (a tovabbiakban: Koordinril6 szerv)

hoz ldtre.
A helyi kcizszolgriltato. a teleptildsi 6nkorm6nyzat. valamint a hulladdkgazdiilkodAsi

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds informiici6t, ami a Koordiniil6 szerv

feladatk6renek gyakorl6srihoz sziiksdges.
A miniszter rendeletben allapitja meg a beszedett kdzszolgriltatrisi dij felosztris6nak elv6t. A
miniszter a Koordinrilo szerv javaslat6nak ligyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Koordin616 szerv 6ltal a ktizszolgriltat6nak tizetendo szol96ltatrlsi dijat.

10.2
A kdzszolg6ltat6 riltal alkalmazott kdzszolgalht6si dij megrillapitrisa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$.

valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tdrt6nt.

Az ingatlanhasznritok riltat tlzetend<i tiritesi dijak:

-1,525 H trI /lircr + Afa

Edcnl m6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(Fr)

60 liter+ 271

70 liter 3t7
80 liter 362
I l0 liter 198

ta 38512014. (Xll. 31.) Korm. rendelet szerint lakoingatlant egyedtl ds dletvitelszenien hasznalo termdszetes

szemdly ingatlanhaszndlo rdszdre. a telepiildsi dnkormiinyzat iiltal kiadoft igazoliis alapjiin

Tdbblethullad6k gyiijtds6re szolgrll6 zs6k rira: 361,- Ft+Afaldb.

Az iiltaLinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatiilyos AFA to*6ny
rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

ll. Atlamihullad6kgazdrilkod{si kiizfeladat-elt:itris
I l.l Az rillami hullad6kgazdrilkodrlsi kdzfeladat elliitiis6ra letrehozott szervezet

kijeltilds6rol, feladatkiirdrrit, az adatkezel6s m6dj616l. valamint az adatszolgiiltat:lsi

kdtelezetts6gek rdszletes szabrilyair6l sz6l6 6912016. (lll. 3l ) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3 $ (l) bekezdise alapjan a Kormriny a Ht. 321A. Q (1) bekezddsben

meghatiirozott f'eladatokra Koordinril6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkod6si
Koordinril6 6s Vagyonkeze[<i Zrirtktiriien Miikddo Reszv6nyt6rsas6got jel6lte ki.

ll.2 A Koordinril6 szerv a k<izszolgriltatrisi dijakra vonatkoz6 szimkikat az Adatkorm.rend.
20.9 (l) bekezddse szerinti adatszolg:iltatis alapj6,n allitja ki. A k<izszolgriltat6 hiiinyos vagy

k6sedelmes adatszolgiiltatiisa eset6n a Koordin6[6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltatiissal

6rintett ingatlanhasznril6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv iiltal legut6bb kisziimLizott

_---*



k6zszolgiiltatiisi dijr6l allit ki szdmkit. Az ezzel dsszefiigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eseten

minden helyt6ll6si kdtelezetts6g a kozszolgAltat6t terheli. Az igy keletkezti kdzszolg6ltatdsi
dijkiildnb6zet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes

szolg6ltat6si dijba beszri,rnitja. A k6zszolg6ltat6 hi6nyos vagy helyelen adatszolg6ltatds6b6l
ered5, a Koordiniil6 szerv dltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott sziirnldkkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezm6ny6rt akozszolg6ltatot terheli a felel6ss6g.

ll.3 A Koordinril6 szery az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltatrisb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok k<iret, amelyre nincs kdzszolgriltatdsi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolghltatiisban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
<isszefligg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

k6mi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltauisb6l hirinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjriLn r<igzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

k6zszolgdltat6nak, 6s felhivja a k6zszolg6ltat6t, hogy a megkiild6tt ingatlanokon v6pett
szolg6ltat6srlnak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkes6bb az 6rtesit6s kezhezv6tel6t k<ivet<i 8 napon beliil.
A korrekci6t krivet6en - a kdzszolg6ltat6 elt&ti adatszolg6ltat6sa hianydban - a Koordin6l6
szerv a kdzszolg6ltatdsi dijat az ingatlantulajdonotrral 57{6l4za ki.

11.4 A Koordin6l6 szerv a kiszAmli.z;ott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6rid6n beliil ki nern

fizetetl kozszolgAltatrisi dij behajtrisa erdekdben int6zkedik.

I 1.5 A K6zszolg6ltat6 r6sz6re a kiizszolg6ltatasi szerz6d6sben rdgzitett feladatok ell6t6s66rt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatrlsi dij meg6llapitisiert felel6s

miniszter 6ltal meghatarozott szolg6ltat6si dijat frzet.

11.6 A kdzszolgdltat6 az 6nkorm6nyzat, mint elkit6s6rt felel6s 6ltal kiadott

teljesitisigaTotti.rsal igazolja, hogy a krizszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogrisa nem

mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a k<izszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv raszere a

rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben t6rt6n6 megkiild6se a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek

feltetele.
Az Onkormdnyzat kdteles a teljesit6sigazol6st a Kdzszolg6ltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett

id6szakot k6vet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az onkorminyzat a teljesit6sigazolas

kiadrisdval alapos indok n6lkiil kesedelernbe esik, rigy a ktizszolgiltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo kirit az dnkormri,nyzat fel6 erv6nyesiteni.

11.7 2016. jrilius l napj6t6l a szolg6ltatrisi dijban a hullad6kgazddlkod6si k<izszolg6ltatis

teljes k$zvetlen k6lts6ge megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6ser6l a Koordin6l6

szerv gondoskodik rigy, hogy a kozszolgltat' valamennyi haszonanyagot kdteles a

Koordin6l6 szerv 6ltal kijel6lt szervezetnek dtadni. 2016. jrilius 1. napj6t6l a haszonanyag-

6rt6kesit6sbtil ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

11.8 A Koordinill6 szerv a hulladekgazdrilkod6si kiizszolgAltatiisi szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelel6s6g6t vizsg6lja
Az Adatkorm.rend. a.g (a) bekezd6se alapjirt az Onkormanyzat a kdzszolgiitatflsi szerz6dest

annak megkrlt6s6t vagy m6dositrls6t k<ivetoen halad6ktalanul, de legk6s6bb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordinril6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hat6lya
Felek jelen szerz6d1st 2018. janudr 01. napjrlval kezdod<i hat6llyal, 10 6ves hatdrozott id6re,

2027. december 31. napj6ig kdtik.
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13. A kiizszolg{ltatisi szerz6d6s megszfln6se

A ko zszolgAltatAsi szerz6d6s megszrinik
a,) a benne meghatirczott id6tartam lej6rtaval,
b) a K zszolgiitat6 jogut6d n6lktili megsziiLn6sevel,
c) ekill6ssal, ha a teljesit6s meg nem kezd<id6tt meg,
d/ felmond6ssal
e/ a felek kdz<is megegyez6sdvel.

13.1 Az 6nkormrinyz at a ki5zszolgiltatdsi szerz6d6st a Polg6ri T<irv6nyk6nyvben
meghatifuozott felmondrlsi okokon tulmen6en akkor mondhatja fel, ha a

K6zszolgilltat6
a) a hullad6kgazdrilkod6si k6zszolg6ltat6s ell6t6sa sordn a k<imyezet vedelm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a t vonatkoz6 hat6srigi d6nt6s el6ir6sait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s5g joger<isen megrillapitotta,

b) a szerz<id6sben megdllapitott k6telezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

- A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgiiltatdsi szerz<id6st az 6nkormrinyzat felmondja, ha a
K6zszolg6ltat6 nem rendelkezik min<isitesi enged6llyel vagy megfelel6s6gi v6lem6nnyel.

13.2 dnkormrinyzat jogosult 6s egyben k<iteles jelen szerz6d6st felmondani - ha
sziiks6ges olyan hatririd6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett
feladata ellat6ser6l gondoskodni tudjon - ha

a) a Kdzszolgdltat6 trlrsas6gban kdzvetetten vagy k6zvetlenil 25%o-ot meghalad6
tulajdoni r6szesed6st szerez valarnely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint
jogkepes szervezet, amely tekintet6ben fennill a 62. g (1) bekezd6s k) pont kb)
alpontj6ban meghatrirozott felt6tel;
b) a Kdzszolgdltat6 kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25yo-ot meg).talad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szern6lyben vagy szern6lyes joga szerint
jogk6pes szervezetben, amely tekinteteben fenniill a 62. g (l) bekezd6s k) ponr kb)
alpontj6ban meghatarozott felt6tel.

13'3 Onkorm{nyzat a szerz6d6st felmondhatja, vagy - aptk.-ban foglaltak szerint -
a szerz6d6stril el6llhat, ha:

a) felt6tleniil sztiks6ges a szerz6dds olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a 141. $
alapjrin rij kdzbeszerzlsi eljrir6st kell lefolytatni;
b) az ajinlattev6 nem biztositja a Kbt. 138. g-ban foglaltak betartiis6t, vagy az
ajanlattev<ik6nt szerz6do fel szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s k6vetkezeti be,
amely nern felel meg a 139. $-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerz6s szab6lyainak megszeg6se miatt
kritelezetts6gszeg6si eljrirris indult vagy az Etx6pai uni6 Bir6s6ga az ETJMSZ 25g.
cikke alapjan inditott eljrir6sban kimondta, hogy az Eur6pai uni6 jogrib6l ered6
valamely kdtelezetts6g tekintet6ben k6telezetts6gszeg6s t6rt6nt, 6s a bir6s6g riltal
meg6llapitott jogsert6s miatt a szerz6d6s nem semmis.

13.4 Onkorm{nyzat kdteles a szerz<id6st felmondani, vagy - a ptk.-ban foglaltak
szerint - att6l el6llni, ha a szerz<id6s megk6tes6t kdvet6en jut tudomdsrira, hogy a
szerzodb f6l tekintet6ben a kdzbeszerzlsi elj6rds sor6n kizriLr6 ok riLllt fenn, 6s ez6( ki
kellett volna z:lLrni a kdzbeszerz€si elj6r6sb6l.



13.5 A Krizszolg6ltat6 a Polgriri Tdrv6nykdnyvben meghat6rozottakon trilmen6en a

k<izs.zolg6ltat6si szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha
a) az Onkormanyzat a kozszolgiitatisi szerzodflsben meghat6rozott ktitelezetts6g6t -

a K6zszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a

Kdzszolg6ltat6nak kifu't okoz, vagy akad|lyozza a hulladekgazd6lkodasi
k6zszolgdltat6s teljesit6s6t; vagy

b) a k<izszolg6ltat6si szerz<id6s megk6t6s6t k6vet6en hat6lyba lepett jogszabrily a

k6zszolg6ltat6si szerz6d6s tartalmi elerneit rigy v6ltoztatja meg, hogy az a

K<izszolgiltat6nak a hullad6kgazd6lkoddsi k<izszolg6ltat6s szerzod6sszeri

teljesit6se kdrdb e tartoz6 l6nyeges 6s jogos €rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.6 Amennyiben a szerzodflsszeg6s jellege nem zfu1a ki a mdsik f6l irasban 6s

r{szletesen kdteles taj6koztatni a szerz6d6sszeg6 felet a kdtelezetts6gszeg6s tartalmrir6l

6s az elvirt, szerztid6sszeni int6zked6s m6djdr6l. A szerz6d6sszeg6 f6l kdteles a

szerz6d6ses k<itelezetts6g6nek 6sszeni hat6rid6n, de legk6s6bb 30 napon beliil eleget

tenni, vagy a szerzod6sszeg'st m6s, a m6sik f6l 6ltal elfogadhat6 m6don orvosolni.

Amennyiben a szerzoddsszeg6 f6l k6telezetts eg€t a felsz6litAs ellen6re sem teljesiti, a

miisik f6l jogosult a Szerz6d6st felmondani.

13.i Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzcid6st a k6zszolgiiltat6 felmondja, a teleptl6si

6nkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az rij kdzszolg6ltat6 kiv6laszt6sdr6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n a kdzszolg6ltat6si szerzod6s felmondrisi ideje 6 h6nap.

A felmondiisi id6 alatt a k<izszolgSltat6 a hullad6kgazddlkoddsi k<izszolg6ltatiist v6ltozatlanul

ell6tja.

13.8 Ha a teljesites az 6nkormdnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a

szerz6d6s neki felr6hat6an szrinik meg, az onkormifiyzal M 6ves k6zszolg6ltat6si dij 50o/.-

rinak megfelel6 meghirisulSsi k6tb6r fizet6s6re k6teles.

14. Eljir6s a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A k6zszoig6ltatiisi szerz6d6s megszfinese vagy megszrintetese eseten a K'zszolg'ltato az ij
kdzszolgdltat6 kiv{laszt6siiig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgiltatrist viiltozatlanul ell6tja.

a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltatasi szerzod,bs megsziin6se eset6n a kdzszolgdltatds

elt6t6sdval kapcsolatos, folyamatban 16v6 iigyek iratait es nyilvrintartrisait a Ki)zszolg|ltat6 a

telepiil6si dnkormiinyzatnak a k6zszolg6ltat6si szerz6d6s megsziiLn6se napjan atadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat els6sorban az egymas k<iz6tti targyal6sok

sordn igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitat a Fetek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi

eljar6s iefolyai6vlra a P6csi Jar6sbir6s6g, illetve 6rt6khatert6l fiiggoen a P6csi T6rv6nyszek

illet6kess6g6t kdtik ki.

16. frtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nl vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell

foglalni.
A izerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos tigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkormdnyzat ftszdriS|.
n6v: Dr. Cs<imyei L6szl6 Srindor polg6rmester

telefon: 72/49O-814 / I l6 mell.



e-mail : polgarmester@hosszuheteny.hu

a Kiizszolgriltatri r6szer<il :
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: '12/ 805-420
fax:72/8O5-370
e-mail: delkom@delkom.hu

17. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelet szerz6d6s bdrmellk rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
erv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, ttaIy hat6s6g, vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t fillapitja meg, ugy a szerzodls t6bbi r6sze erv6nyes 6s
kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil brirrnelyik F6l a szerz6d6st nem k6t6tte volna meg.

18. Ery6brendelkez6sek:

18.1. Jelen Szerz6d6st Felek kizrlr6lag ir6sban, a Kbt. 141. g alapjrln - az ofi leirt felt6telek
szerint - m6dosithatjak. A m6dosit6sokat tafialmazb megrillapodrist a k6sobbiekben a
szerz<ides szerves r6szek6nt kell kezelni.
Amennlben a szerzbdbs id6tartama alatt a Ht., vagy a v6grehajtrisrira kiadott jogszabdly
m6dosit6sra keriil akk6nt, hogy az a jeler, szerz6d6s felt6teleit 6inti, az rij jogszab6ll
rendelkez6s a Kbt. 141. g (4) bekezd6s a) pontja alapjrin, a Felek ere iftlnyui6 ki.il6n
megdllapod6sa n6lkiil a szerz6d6s r6sz6v6 vdlik 6s a Felek jogviszony6ban iranyad6 a
rendelkez6s hat6lyba lep6s6nek napj6t61, kiv6ve akkor, ha a rendelkez6s megviiltoziatnri a
szerziid6s 6l tallnos j ell eg6t.

18.2. A jelen szerz6d6sben nern szab6lyozott k6rd6sekben els6sorban a hutlad6kr6l sz6l6
2012. ei clxxxv. tdrv6ny (Hr.), a k<izbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi GXLIII. t6rv6ny
(Kbt.), a Magyarorszbg 6nkormiinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t6rv6ny (M6tv.),
valamint a Polgdri r6rv6nyk6nyw6l sz6l6 2013..6vi v. t6rv6ny (ptk.) rendeikez6sei, a
kdzszolgSltat6 kivrilasztrisrir6l 6s a hullad6kgazd6lkodrisi k6zszolg6ltatasi szerz6d6sr<il
317/2013. (vll 28.) Korm. rendelet, illerve a vonatko z6 lgazati jogszab6lyok irrinyad6ak.

18.3. Jelen szerz6d6s elvrllaszthatatlan rdsz5tkLpezik az aldbbi mell6kletek:
1. sz6mri mell6klet: Ajrinlati Felhiv6s

2. sziirnri mell6klet: Kdzbeszerz6si Dokumentum (Miiszaki leir6s)
3. sziimt mell6klet: K<izbeszerz6si eljrirris sor6n a Vev6 r6sz6r6l nyujtott kiegeszitri

tdj 6koztat6s

4. szrlLrnri mell6klet: K6zszolg6ltat6 kozbeszerzls soriin benytijtott ajinlata, althoz
kapcsol6d6 hirinyp6tkis, felviftigosit6s, ut6lagos igazoliis 6s
indokftis

5. szriLrnri mell6klet: Telepiil6si szikird hullad6ksz6llitAsba bevont utc6k, teriiletek
jegyz5ke, iirit6si gyakorisdg, sz6llitrisi iitemez6s, tidiil66vezetbe

6. szrimu mell6klet:

7. szrlrnri mell6klet:
8. sz6mf mell6klet:
9. sz6mri mell6klet:

tartoz6 utciik
Az dnkormilnyzat hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6ggel
dsszefiigg<i p6lyizaai es az abban v6llalt kdtelezetts6gek
Hullad6kgazdAlkod6si krizszolgriltat6si enged6ly
Min6sit6si enged6ly
A telepiildsi hullad6kgazddlkod6st szabrilyoz6 helyi
<inkorm6nyzati rendelet
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A Szerzodo Felek rdgzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek
csatol6sra a szerzbd6s t6rzssz6veg6hez, de a Szerz<id6 felek sz6m6ra ismert azok tartalma.
Ezen iratokat tgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d6s elviilaszthatatlan r6sz6t
k6pezik, azzal egyitt ertelmezendriek.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s ertelmez6se ut5.n 5 p6ldrinyban, mint akaratukkal
mindenben meg egyezbt, j6vAhagyilag irjak al6, melyb<il 3 plldiny az 6nkormrinyzatot 6s 2
p6ldr1ny a Kiizszolgdltat6t illet.

I/rlL--- 
-

Kiizszolg{ltatri
D6l-Kom Nonprofit Kft.

k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6

Hosszfhet6ny, 2017. december 21.
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