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HULLADEKGAZDAI,XOUASI XOZSZOLGALTATAS I SZEP(Z6NBS

Amely ldtrejcitt egyr6szrol: Ivrinddrda Kiizs6gi dnkormdnyzat
sz6khely: 7781 Ivand6rda, Kossuth Lajos u. 22.
PIR sz6m: 555885
ad6sz5m: I 555588 I -l -02
k6pviseli : De6k J6zsef polg6rmester
mint Onkormdnyzat, a tov6bbiakban: 6nko rminyzat

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolg:{ltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tr{rsasdg
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si itt 52.
c6gi e gyz6k szdma: 02-09 -0 64 5 5 6
adoszitma: I 1 54 1 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hul lad6kke zelo Kozpont/; I 00408 03 3 /G6rcs6ny
hulladeklerak6/
KSH szrima: 1 1 541 587-38 1 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter [gyvezet6
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban : Kiizszol grlltat6

m6srdszt:

- tov6bbiakban egyilttesen: Felek - kdz<itt az alulirott helyen 6s napon az alihbiak
felt6telek mellett:

Szetzodo felek jelen ktizszolgriltatrisi szerzodds megkot6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerzesi
6rtdkhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kdzbeszerzdsi ds koncesszi6s beszerzdsi
6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drtekhat6rok);

b) akiizponti k<iltsdgvet6srol sz6l6 ttirv6nyben meghatirozott kdzbeszerzdsi ds koncesszi6s
beszerzdsi ertdkhat6rok (a tovribbiakban: nemzeti 6n6khatrirok).

(3) Az egyes beszerz6si tiirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khattlrokat a krizponti
ktilts6gvet6srol sz6l6 tdrv6nyben 6vente kell megh atirozni. Az egyes beszerz6si targyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghataroiott -
uni6s drt6khat6rokat a mindenkori kolts6gvet6si t<irv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgirltatiis becstilt drtdke olyan szerzodds eseteben,
amely nem tartalm azza a teljes dijat:

a) hatirozott idore, ndgy 6vre vagy ann6l rcividebb idore kritendi| szerzitdds esetdn a
szerzodds idotartama alatti el I ens zolgiitatis;

b) hatirozatlan idore kdtdtt szerzodls vagy n6gy 6vn6l hosszabb idore kcitendo szerzi5des
eset6n a havi el lenszol giiltatiis negyvennyolcszorosa.

A Magyar Ktjztarsas6g 2016. 6vi krilts6gvet6s6r6l sz6l6 2075. evi C. torveny 68. g (l)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzdsi
6rt6khat6r 2016.januilr l-j6t6l szolgriltat6s megrendelese eset6ben: 8,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod(s nem esik a k1zbeszerzdsi elj6rris
hatiiya al6.

&



1. Aszerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorsziig helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. tdrvdny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biztosithat6 ktizfeladatok kcir6ben

ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok kdze tartozik ktilcintisen a kornyezet-egeszs6gtigy
(kdztisztas6g, telepiil6si kdrnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s) 6s a
hul lad6kgazdrilkod6s.

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<jrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a teleptil6si dnkormiinyzat a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltatiis ell6t6s6t a

kozszolg6ltat6val kdtott hullad6kgazdrllkod6si kcizszolg6ltatilsi szerzod6s ritjAn biztosftja.

hatdrozata alapj6n jcitt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Iv6nd6rda Kdzs6g kozigazgatilsi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:

ingatlanhas znirl6) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6sdre fennrill6 krizszolg6ltat6ssal

kalcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormr{nyzat 6s a

Kiizszolgfltatrl kdzdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az flnkormfnyzat megbizza a Kiizszolgfltat6t az alihb meghatirozott feladatok

elvdgz6s6vel:
Iv6nd6rda Krizs6g kozigazgat6si teriileten a teleptil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s

c6lj6b6l t6rt6no iendszires elsz6llit6s6val a szerzod6sben rdgzitett idotartamban, valamint

keiel6sevel 6s 6rtalmatlanitiis6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt eszkoz- 6s

l6tesitmdny6llom6nyrinak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolgiitatisi szerzod6s keretdben:

- vegyes hulladek elsz5llit6sa hetente 1 alkalommal
- elktil<initetten gytijtott hullad6k elszilllit6sa, kezelese

- lomtalanit6s 6vente I alkalommal

2.2. AKiizszolg{ltatri a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6set2017.janu6r l-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgilltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszab6lyoknak ds az rinkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

iu*a*au Krizs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6sdre

ir6nyul6 kozszol g6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kozszolgriltat6s megnevezdse: teleptil6si hullad6k gyrijtdsdre 6s kezel6s6re ir6nyul6

kozszolg6ltatOi feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhasznii6

ahiutartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

Ha a kcizteriileten elhagyott, illetve ellenorizetlen k<lriilmdnyek kdz<itt elhelyezett hullad6k -

ide6rtve a telepiildstisztas6gi feladatok kcirdbe tartoz6 hulladekot is - kor6bbi birtokosa vagy

tulajdonosa a hullad6k elsz6llit6s6ra 6s kezel6s6re vonatkoz6 k<itelezetts6gdnek nem tesz

eleget, a hullad6k elsz6llit6sdr6l 6s kezel6s6rol az Onkorminyzat a k<izszolgSltat6val kdtott

ki.il6n szeruodes titj 6n gondoskodik.
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A kozszolg6ltat6s teljesit6s6nek teri.ileti kiterjed6se: Iv6nd6rda K<izs6g kozigazgatisi
tertilet6n.
A k<izszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6 hullad6k elhelyezdse 6s kezeldse: a Kok6nyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kdzpontban, vagy m6s, kornyezetv6delmi, mtik<id6si enged6llyel rendelkezo
hulladdklerak6ban, hullad6kke zel6 kozpontban.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvr{llaL{sa

3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt k6zszolgdltatSs ell6trls6ra a Kiizszolgfltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkormfnyzat kotelezettsdget v6llal:

a) a kozszolgtiltat6s hatdkony 6s folyamatos ellititsithoz a Kiizszolgfltatf szdmdra
sztiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat6s6ra,

b) a kdzszolg6ltat6s kcir6be nem tartoz6 hulladdkgazd6lkodrlsi tev6kenysdgek
kozszolgiitat6ssal t<irt6no 6sszehangol6s6nak elosegit6s6re,

c) a kozszolg6ltatrisnak a telepi.il6sen vegzett m6s kozszolg6ltat6sokkal val6
6sszehangol6s6nak elose git6s6re,

d) a Kiizszo I gri lta t6 kiz6r6 I ago s kozszolgilltat6si j o g6nak bi zto sit6s6ra,
e) a telepi.ilds lak6i vonatkoz6s6ban ndv- 6s cimjegyz6k ifiadisdra, adategyezetdsre,

0 kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapjriul szolg6l6 adatok fitaddsitra,
g) az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessd g miatt felmeriilo krilts6gek megtdrit6sdre,
h) a teleptil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, sziilititsira. kezelesdre

szolg6l6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatfirozdsfira. Ennek keret6ben kijeldli - a

KiizszolgSltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kcizszolg6ltat6 6tvegye kriztertileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitat6 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

i) a hullad6ksz6,llit6 j6rmu szitmira megfelelo ritviszonyok biztositiisiira, (ktilonos
tekintettel a tdli h6- ds sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kozrit tirszelv6nydbe bel6go
faagak lev6grls6ra.),

j) akozszolgitltat6si szerzodes kozzetetelerol a helyben szok5sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elki.ilonitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. AKiizszolgiitat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kdzszolgSltat6 gondoskodik:
- A hlztart6sban keletkez6:

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udiil6 ingatlanok esetdben az ell6t6si idoszak 6 h6nap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht.
47.$ (4) bekezd6se alapjSn az ingatlanhaszn6l6k rdszdre az 6ves hullad6kgazd6lkod6si
kozszol g6ltat6si d ij 5 |yo-at kel I meg6l I apitan i. )

ii. Elkiilcjnitetten gytijt<itt hulladek
iii. Lom hullad6k dvente egyszeri alkalommal

t<jrtdno dsszegytij t6s6ro1, elsziillitdsar6l 6s kezeldsdrol.

- A gazdtikod6 szervezetekn6l keletkez6 hdztartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
risszegyrij t6sdr6l, elsz6llit6srlr6l 6s kezel6s6rol.



- Az iitala tizemeltetett hulladdkgytijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hullad6k
ritv6tel6rol, ci sszegyrij t6s6r6l, elsziillitAs6r6l 6s kezel6s6rol.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- konyvel6s,sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminisztriici6, nyilv6ntartAs, adatbiuis-kezel6s
- jogi tigyvitel

c.) az Onkorminyzattal egytittmtikcidve a fogyaszt6k szitmfua kdnnyen hozztferheto
iigyf6lszolgiilat 6s ti$ekoztatitsi rendszer mrikcidtetdse (Kozponti tigyf6lszolg6ltat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u.52.), valamint akozszolgttltat6ssal kapcsolatos lakossiigi ti\ekoztatis.

4.2. A Kiizszolg6ltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bb5:
a) akozszolgiltatds folyamatos 6s teljes krjni ell6t6s6ra,
b) a k<izszolg6ltat6s meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sdre,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6sdg iital meghatarozott minosit6si oszt6ly szerinti

krivetelm6nyek biaositris6ra 6s a minosit6si enged6ly hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolgiitatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kcizszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s minos6gti jrirmti, gep, eszkoz,
berendezds biztositris6ra, a szi.iks6ges ldtsz6mri 6s k6pzettsdgti szakember alkalmazisfira,

e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6s6hez szi.iks6ges
fej leszt6sek ds karbantartdsok elv6gzds6re,

0 a krizszolgriltat6s krirdbe tartozo hulladdk kezel6sdre meghatSrozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilviintartiisi rendszer mrik<idtet6sdre 6s a k<izszolgiitatds teljesit6s6vel osszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6sdre,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si ds adatszolg6ltat6si rendszer ldtrehozris6hoz ds folyamatos

mtikcidtet6s6hez sztiks6ges felt6telek biztosit itsitra,
i) a fogyaszt6k sz6mara konnyen hozzdferheto tigyfdlszolg6lat 6s t6jdkoztat6si rendszer

mtik<idtet6s6re,
a fogyaszt6i kifog6sok 6s dszrev6telek elint6zesi rendj6nek meg6llapitiis6ra,
a tevekenys6g ell6t6s6hoz sztiks6ges biztosft6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyrijt a felelossdgi kdrben bekcivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges krlrok
enyhitdsdre,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gytijtds6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiil<inbcizo
tirmdrtdkti gytij toedeny ko ztil v6l aszthas son,

m) tribblethullad6k elhelyez6sdt szolg6l6, a Kdzszolg5ltat6 6ltal biztositott zsiik
forgalmazdsira,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazddlkoddsi Projekt eszkdz- 6s letesitmdny rillom6ny6nak
haszniiatira.

A Kdzszolgiitat6 hulladekgazdrilkodrisi engeddlydnek sz6ma: OKTF-KP12538-1012016
A Kdzszolg6ltat6 megfelelosdgi v6lem6ny6nek szitma: OHKT 37 00-96 12016
A K<izszolg iitat6 minositdsi enged6lyenek sz6ma : OKTF-KP I 5923 -9 l20l 6

5. Mentestil a Kiizszolgiltat6 a 4.1 pontban meghatitrozott kotelezettsegetol vis major
esetdn, tov6bb6 ha az Onkormrinyzat nem biztosit az ingatlanok megk<izelit6sdhez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akozut/, amely a
Kiizszolgfltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes k6zlekedesdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgfltat6 az akad6ly elhrirul6srit kdvet6 legkdzelebbi sz6llit6si napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<lteles az elozo elmaradt szrlllit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gri teleptil6si hullad6k elsz6llit6sara is.

i)
k)



6. A Kiizszolgiltatiljogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:
az <inkormdnyzat rendeleteben ekiirtt6l elt6ro tarol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

ha a t6rol6ed6nyben a teleptildsi (kommun6lis) hulladdk kdr6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pitesi trirmeldk, 6llati tetem, mar6, mergezo
aryag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyul6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri tdrgy, amely veszdlyezteti a
hulladeksz6llitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrong6lhatja a
gytijtoberendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n vesz€lyezteti a krirnyezetet.)
a hulladdk nem a szabv6nyos, zitrt tirol6eddnyben, illetve nem a Kdzszolgiltat6tril
vSsaro lt j elzett zsilkban kertil kihel y ezdsr e,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny mozgatisakor a
kisz6r6dris veszdlye fenn6ll (nemlezfirt, illetve s6riilt ed6ny)
ha a tiirol6ed6ny kdriil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tiritdst akadl,lyozo m6don
t<ibblethulladdk keriilt kihelyezdsre
amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tdrol6ed6nyek matricSjdnak
hi6nya, illetve s6ri.ilese eset6n.

7. Az alvrillalkozfl I teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

T.l.Kozszolgriltat6 jogosult alv6llalkoz6kat igenybe venni. A Kiizszolgiltat6 azalvdllalkoz6
i gdnybev6teldt kdteles az 6n korm 6ny zat szhmir a bej el enteni.
7.2. A Felek riigzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltat6 rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgiltatris teljesit6sdvel risszeftiggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdekdben a
Kiizszolgiltatfl az l./ pontban meghat6rozott szolgtlltat6si teriiletre vonatkoz6an elktildnitett
nyilv6ntartiisi rendszert kciteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletrol elszrillitott
6s 6rtalmatlanitott teleptilesi hulladek mennyi s6 g6t.

9. A kdzszolg6ltatris ig6nybev6telere kcitelezettek a kozszolgiiltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos min6s6gi dszrevdteleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolg iitat| szekhely6re
(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
KiizszolgSltat6 kdteles ir6sban l5 napon beliil megv5laszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre
kdteles a Kiizszolgriltat6 kdrnyezetszennyezes eset6ben, ha M a kozszolg6ltat6si
tevdkenysdgdvel okozati dsszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, dszrev6tel az
Onkorm6nyzat helyi hulladdkkezel6si kdzszolg6ltatds rendjdrdl sz616 rendelet6nek
rendelkezdsdt kifog6solja, a Kiizszolg6ltatri 30 napon beltl k6teles az iigyiratot - a panaszos
e gyidej ti 6rtes it6se me I lett- az 6nko rm ilny zathoz me gktildeni.

10. Kiizszolgiltatds dija
10.1. A hullad6kgazddlkodrisi kcizszolgriltatrisi dijat a Magyar Energetikai es K6zmti-
szabiiyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6teldvel az illetdkes miniszter rendeletben
iilapitja meg es a Koordindl6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hullad6kgazddlkod6si kozfeladat keret6ben az iilam beszedi
a kdzszolg6ltat6si dijat ds kifizeti a k6zszolg6ltat6knak a hullad6kgazdrilkod6si
k<izszolgriltat6si dij meg6llapitris6ert felelos miniszter 6ltal meghatdrozott szolgitltatitsi dijat,
Az iillam e feladatainak ellit6srira koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: KoordinSl6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi k<izszolg6ltat6, a teleptil6si onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesftm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdrdnek gyakorlisihoz sztiksdges.



A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolgiiltatrisi dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben iilapitja meg a
Koordiniil6 szerv iiltal akozszolgitltat6nak fizetendo szolgiiltatiisi dijat.

10.2
A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkozszolgriltat6si dij meg6llapit6sa aHt. 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen ttirtent.

Az Onkormdnyzat iital fizetendo lakoss6gi dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si
dii (Ft)

Haszn6lt darabsz6m

tilland6 lakosok UdtlS ingatlanok
6zezondlis)

I l0-120 literes 193,- 78 30

80 literes 140,- 0 0

60 literes* 105,- 0 0

Havidij (nett6 Ft): 65.233,- 25.090,-
*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyed0l es 6letvitelszeriien haszniil6 termdszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 reszere, a teleptildsi dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Tribblethullad6k gyrij tds6re szol 9616 zsitk 6r a; 3 6 l, - Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az iitalilnos forgalmi ado megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
tcirv6ny rendelkez6seinek megfeleloen jrlmak el.

11. Allamihullad6kgazdilkoddsikiizfeladat-ellStfs

I 1.1 Az dllami hullad6kgazdilkod6si kcizfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet

kijel6l6s6r6l, feladatkcir6rol, az adatkezelds m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si

kdtelezettsegek r6szletes szabrilyair6l szol6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapj6n a Korminy a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben

meghatirozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si

Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zdrtkonien Mrikddo R6szv6nytarsas6got jeldlte ki.

11.2 A Koordin6l6 szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sziiml6kat az Adatkorm.rend.

20.S (1) bekezddse szerinti adatszolgdltat6s alapj6n 6llitja ki. A k<izszolgiitatl hi6nyos vagy

k6sedelmes adatszolg6ltat6sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal

drintett ingatlanhaszniio tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisziml{zott
k6zszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki szdmli.t, Az ezzel cisszefi.igg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n

minden helytSll6si kdtelezetts69 akozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolg6ltat6si

dijkiil<inbozet pozitiv mdrleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes

szolgitltatirsi dijba besz6mitja. A kcizszolg6ltat6 hiiinyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l

eredo, a Koordin6l6 szery iital nem megfelelo adattartalommal kiSllitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi krivetkezmeny6rt akozszolgirltat6t terheli a feleloss6g.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kdret, amelyre nincs kcizszolgiitatdsi dijfizet6s
meghatiirozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal

risszefiigg6sben teljesit6s tcirt6nt. A Koordin5l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot

kernni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatr{sb6l hiinyz1
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdekeben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a

kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vegzett
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szolg6ltatAsrinak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legk6sobb az drtesit6s kdzhezvdtel6t kdveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvetoen - a kdzszolgaltat6 eltdro adatszolgiiltatdsa hianydban - a Koordin6l6
s z erv a kci z s zo I g 6l tat6s i d ij at az ingatlantul aj dono sn ak szimli.zza ki.

ll.4 A Koordindl6 szerv a kisz6mlizott 6s az ingatlanhasznil6 Sltal hat6rid5n beltil ki nem
frzetett kdzszo I g6ltat6si dij behaj t6sa drdekdben int6zkedik.

I 1.5 A Ktizszol giitat6 reszere a krizszolg6ltat6si szerz6d6sben rdgzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordiniio szerv a hullad6kgazdiikodasi kcizszolg6ltat6si dij megrillapit6srl6rt felelos
miniszter riltal meghat6rozott szolgSltatitsi dij at fi zet.

I 1.6 A kdzszolgriltat6 az 6nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos riltal kiadott
teliesitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgSltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog5sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazoldsnak a kcizszolgiitat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rdsz6re a
rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben tdrtdno megkiild6se a szolgiitatirsi dij fizetdsdnek
felt6tele.
Az Onkorminyzat kciteles a teljesit6sigazol6st a Kcizszolg5ltat6 r6,szere a teljesitdssel 6rintett
idoszakot k6vet6 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az Onkormrinyzat a teljesit6sigazolls
kiadiis6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, ugy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo krlrtit az Onkormdnyzat fel6 6rvdnyesiteni.

ll.7 2016. jrilius l. napj6t6l a szolgiiltat6si dijban a hullad6kgazdiikodasi krizszolgriltatiis
teljes k<izvetlen kciltsege megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesitds6rol a Koordin6l6
szerv gondoskodik rigy, hogy a ktizszolgriltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a
Koordin6l6 szerv iiltal kijelolt szervezetnek 6tadni. 20l6.jrilius l. napj6t6l a haszonanyag-
drtdkesit6sbol eredo bev6tel a Koordiniil6 szervet illeti meg.

11.8 A Koordin:il6 szerv a hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzodds Ht. 92lB. g (2)
bekezdds szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjrin az Onkorminyzat akdzszolg6ltatrisi szerzod6st
annak megkot6s6t vagy m6dositrisdt kdvetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus riton megktildi a Koordinrll6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgdltatdsi szerz6d6s hatflya

Felek jelen szerzod6st 2017. januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal hatdrozott idore, 2026.
december 31. napj6ig k6tik.
Felek a szerz6d6st kcizris megegyezessel, csak iriisban m6dosithatjdk.

13. Akiizszolgfltatisiszerz6d6smegsziin6se

A k<izszol g6ltat6si szerz6d6s megsztinik
a) a benne meghatiirozott idotartam lejirtil al,
b) a Kdzszo I gi ltat6 j o gut6d ndlktili me gsztin6s6vel,
c/ el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdodritt meg,
d) felmond6ssal.

13.1 Az Onkorminyzat a kiizszolg6ltatrisi szerzoddst a Polgriri Tdrv6nykiinyvben
meghat6rozott felmondrisi okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a
K6zszolgrlltat6

o a hulladdkgazdrilkod6si kozszolg6ltatiis ell6t6sa soriin a k<irnyezet vddelmere
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vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddntds el6ir6sait srilyosan
megsdrtette, 6s ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6srlg joger6sen meg6llapitotta,

. a szerz6d6sben meg6llapitott kritelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

- A hulladekgazdiikod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6st az Onkorminyzat felmondja, ha a
Kdzszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sitdsi engeddllyel, tov6bbrl a Ht. 9218.5 (4)

bekezd6s6ben foglalt felt6tel bekdvetkez6se esetdn.

13.2 A K6zszolg6ltat6 a Polg6ri Torvenykrinyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

k<izszolg6ltatdsi szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha
. az Onkorm6nyzat akozszolgdltat6si szerzoddsben meghat6rozott kdtelezetts6gdt -

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

Krizszolg6ltat6nak kert okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazd6lkod6si
k<izszolg6ltat6s teljesit6sdt; vagy

o a kozszolg6ltatrisi szerzodds megk<it6s6t kcivetoen hat6lyba ldpett jogszab6ly a

kozszolg6ltat6si szerzodes tartalmi elemeit rigy villtoztatja meg, hogy az a

Kdzszolgiiltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgiiltat6s szerzod6sszerti

teljesitdse kcirdbe tartozo l6nyeges 6s jogos drdekeit jelentSs mdrt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a kdzszolg5ltat6 felmondja, a telepiil6si
cinkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik azujkdzszolgiitat6 kiv6lasztitsirol.
A fentiek teljestildse eset6n akdzszolgitltat6si szerzodds felmondiisi ideje 6 h6nap.

A felmond6si id6 alatt a kozszolgdltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

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

felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat a kdzszolg6ltat6si dij S}%o-inak megfelelo
meghirisuliisi kotbdr fizetdsdre koteles.

14. Elj{rfs a szerz6d6s megszfin6se eset6n

A kdzszolg5ltat5si szerzod6s megszrindse vagy megsztintetdse eset6n, tovdbb6, ha a

Kozszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel, a Kdzszolg6ltat6 az ij kozszolg6ltat6

kiviilaszt6s6ig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltat6st vitltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgriltat6si szerzodds megsztindse eset6n a kdzszolgdltatris

ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait 6s nyilv6ntartilsait a Kdzszolgtitat6 a

telepiil6si clnkorm6nyzatnak akozszolgirltat6si szerzod6s megszrindse napjiin ita[1a.

15. Jogvitdk int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymds kozdtti t6rgyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitdt a Felek t6rgyal6s ftj6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi

elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiiggoen a P6csi Tdrv6nysz6k

illetekessdgdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdvetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6sevel kapcsolatos i.igyintdzdsre, nyilatkozattetelre jogosultak:



az dnkorm inyzat reszdrol
n6v: De6k J6zsef polg6rmester
telefon: 691 379-914
fax:
e-mail:

a K0zszolg 6ltat6 r6sz6rol :

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

17. Mecsek-Drriva Hullad6kgazdflkodrisiProjekt

A Kiizszolgr{ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodtisi Projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesitmdnyeket 6s eszkcizdket a kcizszolgriltatils teljesit6se kapcsiin.

Felek kdtelezettsdget v6llalnak, hogy aliivetik magukat a TarsulSsi Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
6rvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry, vagy bir6s:lg
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja fr€g, rigy a szerzod6s t6bbi resze 6rvenyes ds
kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil brirmelyik Fel a szerz6d6st nem kotdtte volna meg.

Ajelen szerzoddsben nem szabdlyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tcirv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g tinkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. trirv6ny (Mdtv), valamint a
Polg6ri Tdrv6nykdnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j o gszab6lyok irrinyad6ak.

Jelen szerzodest a Felek annak elolvasiisa 6s drtelmez6se utiin, mint akaratukkal mindenben
megegyeziSt, j 6v6hagy6lag irj 6k all.

Iv{nd6rda,2016.6v december hrinap .y.'. nap
D6l-Korn Nonprofit Kft.
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Ivfndrirda nyzat Kiizszolgdltat6
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