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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATAST SZTNZ6NNS

Amelyldtrejdttegyr6szr6l: Iv{ndirdaKtizs6giOnkorminyzat
szdkhely: 7781 Ivandarda, Kossuth Lajos u. 22.
PIR szirn: 555885
ad6sziim: 15555881-l-02
kepviseli: De& J6zsef polgilrmester 

_
mint Onkormrinyzat, a tovrlbbiakban: Onkorm6nyzat

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szotgriltatri
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii T6rsasrig
sz6khelye: 7632P€,cs, Sikl6si 6t 52.
c6gj egyzdkszrirna: 02-09-064556
ad6szrima: I 1 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma: |00279306
KTJ sziima: 100468989 /P6cs-Kcikdny Regionilis
Hulladdkkezel6 K6zpont/; I 00408033 /Grircsdny
hulladiklerak6/
KSH sz:irna: I 1541 587 -3811-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint KtizszolgSltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

- tov6bbiakban egytiftesen: Felek - k6zdtt az alulirott helyen 6s napon az aldbbiak
feltitelek mellett:

Szerz6do felek jelen kdzszolgdltatdsi szerz6dds megkdtdsekor figyelembe vettik a
k<izbeszerzdsek6l sz6l6 2015. dvi CXLIII. w. 15. g-at, mely szerint a krizbeszerz6si
6rt6khatdrok :

a,) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatarozott k<izbeszerz6si ds koncesszi6s beszerz6si
ertdkhatarok (a tovdbbiakban: uni6s 6rt6khatdrok);

b,) a k6zponti kdlts6gvet6sr6l sz6l6 tiirvdnyben meghat6rozott krizbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzisi 6rt6khatdrok (a tovribbiakban: nemzeti drt6khaterok).

(3) Az egyes beszerzdsi trirgyak eseteben alkalmazand6 nemzeti irtdkhat6rokat a krizponti
kdlts6gvetdsrol sz6l6 tcirv6nyben 6vente kell meghat6rozni. Az egyes beszerzdsi t6rgyak
eset6ben alkalmazando - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghaLirozott -
uni6s drtdkhatrirokat a mindenkori kdltsdgvet6si t6rv6nyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgSltatris becsiilt drtdke olyan szerz6d6s eseteben,
amely nem tartalmazz-a a teljes dijat:

a) hatdrozott id6re, n6gy 6vre vagy annill rrividebb id5re ktitend6 szerz6d6s esetdn a
szerz6dds id6tartama alaui ellenszolgriltatris;

b) hatirozatlan id<ire kdtdtt szerz6d6s vagy ndgy 6vn6l hosszabb id6re k6tendd szerz6d6s
eset6n a havi ellenszolgAltatiis negyvernyolcszorosa.

A Magyar Kriztarsasdg 2016. 6vi k<ilts6gvet6s6r6l sz6l6 2015. 6vi C. tdrv6ny 68. $ (1)
bekezd6se rcigziti, hogy a Kbt. 15. g (l) bekezd6s b) ponda szerinti nemzeti krizbeszerz6si
drtikhater 2016- januer l -j6t6l szolgdltatiis megrendel6se eset6ben: 8,0 milli6 forint.

Felek megrillapfdrik, hogy fentiek alapj6n jelen szerz6d6s nem esik a kdzbeszerz6si elj6ras
hatrllya aLi.



l. A szerzdd6s c6lja

1.1. Magyarorszdg helyi rinkormdnyzatair6l sz6l6 201l. 6vi CLXXXX. tcirvdny 13. g (l)
bekezddse szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok kdriben
elliltand6 helyi cinkormdnyzati feladatok k<izd tartozik kiiltindsen a kdmyezet-egdszsdgtigy
(kdztisztasag, telepiildsi kiirnyezet tisztasiigenak biztositdsa, rovar- 6s r6gcs6l6irtris) 6s a
hulladdkgazd6lkodas.

A hullad6k6l szolo 2012.6vi CLXXXV. tcirvdny (a toviibbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezd6se
szerint a telepiildsi tinkorm6nyzat a hulladdkgazdrilkodfsi kdzszolg6ltatris ell6tris6t a
kcizszolgriltatoval kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si krizszolgdltatrisi szerz6d6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerz6dds az Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete ......................... Kt.sz.
hat{rozata alapjitn j irtt l6ue.

1.3. A jelen szerz6dds cdlja, hogy Ivdnd6rda Ktizsdg kdzigazgat6si teriiletdn az
ingatlantulajdonosoknAl, birtokosokndl, haszn6l6knril (a tovribbiakban egyiitt:
ingatlanhaszndl6) keletkezo telepiildsi szil6rd hullad6k kezel6s6re fenndll6 kdzszolgaltata6sal
kapcsolatban - a hatdlyos jogszabrilyoknak megfelel6en - az Onkorminyzat 6s a
Kiizszolgdltat6 kdzritti kapcsolatot, a Felek jogait ds k6telezettsd geit szabitlyozza.

,,

2.1. Az Onkorm{nyzat megbizza a Kiizszolg6lta t6t az alibb meghatiirozott feladatok
elv6gz6s6vel:
IvriLnddrda Kdzs6,g kdzigazgatSsi tertilet6n a telepiil6si hulladdk begyujtds6vel 6s elhelyezds
c6ljab6l tcirtdn6 rendszeres elsziillit6s6val a szerz6ddsben rogzitett id6tarramban, valamint
kezel6sdvel 6s rirtalmatlanitrisdval - a Mecsek-Dniva Hulladdkgazd6lkoddsi Projekt eszkiiz- ds
ldtesitmdnydllomdnydnak igenybevetel6vel-, kiizszolg6ltat6si szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k elszillitdsa hetente I alkalommal
- elkiilijnitenen gyiijt<itt hulladdk elsz6llitiisa, kezel6se
- lomtalanftiis 6vente 1 alkalommal

2.2. A Kdzszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elvdgz6s6t 2017. janurir l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerz6dds alapjrin a Kiizszolg{ltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak ds az dnkormri,nyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult
Ivanddrda Kozs{g kozigazgatasi tertilet6n a telepiil6si hullad6k gyiijt6sdre ds kezel6sdre
ir6nyul6 k<izszolg6ltatrlsok ellAtrisrira.

A kdzszolgaltatiis megnevez6se: telepnl6si hulladdk gytijtdsere ds kezeldsdre irdnyul6
kcizszolgriltat6i feladatok elldtdsa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6
a hrlztartrisi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk r6sz6t k6pez6 vegyes hullad6krlra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezdesdre tekintettel.

Ha a kdztertleten elhagyott, illetve ellen6rizetlen kiiriilmdnyek k<jzdtt elhelyezett hullad6k -
idedrtve a telepiildstisztasigi feladatok k<ir6be tartoz6 hulladdkot is - konibbi birtokosa vagy
tulajdonosa a hullad6k elsziillitrisrira 6s kezel6s6re vonatkoz6 kdtelezetts6g6nek nem tesz
eleget, a hullad6k elszdllit6sdr6l ds kezelesirdl az Onkormdnyzat a kdzszolgdltat6val kdtdtt
kiilcin szerz6dds ritj 6n gondoskodik.
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A krizszolgdltatris teljesitdsenek tedileti kiterjedese: Iv:indiirda Kdzseg kdzigazgatrlsi
teriiletdn.
A kiizszolgdltatas k6rdbe tartoz6 hulladdk elhelyez6se ds kezel6se: a Kdkdnyi Region6lis
HulladdkkezelS K6zpontban, vagy mris, kdmyezetvedelmi, mrikdddsi engeddllyel rendelkez6
hulladdklerak6ban, hulladdkkezel6 k<izpontban.

3. Azdnkorm6nyzatkiitelezetts6gvdllalisa

3.1. Az dnkormrinyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltatas elldtasAra a Kiizszolgriltat6nak
kizrir6lagos jogot biaosit.

3.2. Az Onkorminyzat kdtelezettsdget v6llal:

a) a kozsmlgAltat:is hatekony es folyamatos ell6t6srihoz a Kiizszolg6ltat6 szAndra
sztiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolgdltatrlsara,

b) a kdzszolgAlhtAs krirdbe nem tartozd hulladdkgazddlkodasi tevdkenysdgek
k<izszol96ltatassal tdrtdn6 <isszehangoldsiinak el6seg(t6s6re,

c) a k6zszolgiiltatdsnak a telepiildsen vegzell mas ktizszolgiiltatdsokkal val6
6sszehangol6sdnak el6segitdsdre,

d) a Kiizszolgdltat6 kiz:ir6lagos kdzszolg6ltatiisi jog6nak biaosit6sdra,
e) a te.leptil6s lak6i vona&oziis6ban n6v- ds cimjegyz6k ittadisdra, adategyezet6sre,
f) kedvezmdny, mentesseg eseten annak alapjdul szolg5l6 adatok ritad6s6ra,
g) az Onkormrinyzat dttal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 k<ilts6gek megtdritds6re,
h) a telepiildsi ig6nyek kiei6gitdsdre alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, sziillitasiira, kezel6sdre

szolgal6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatarozasiira. Ennek kereteben kijelcili - a
Kiizszolg:iltat6val egyeztetve - azokat a gyiiLjt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a k<izszolgdltat6 6tvegye kd,zte leten a hullad6kot azon ingatlanhaszn.il6kt6.l,
mely ingatlanokhoz a Ktizszolgiltatri Sltal alkalmazott gdpjdrmiivel nem tud behajtani,

i) a hullad6kszillit6 jirmii szirn ra megfelelo ritviszonyok biztositdsara, (kiilctncis
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kdztt tirszelvdnydbe bel6g6
fa6gak levdgrisrira.),

j ) a kiizszolg6ltatdsi szerz6dds k 6zzdtdtel*61a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elk0liinitett hulladdkgyijtdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervezds615l.

4. AKiizszolgdltat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kdzszolgdltat6 gondoskodik:
- A h6ztartasban keletkez6:

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udtil6 ingatlanok eset6ben az ell6t6si idoszak 6 h6nap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht.
47.$ (4) bekezd6se alapjdn az ingatlanhaszn6lok rlszEre az 6ves hulladdkgazdilkodrisi
kdzszolgeltatesi dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elkiilcinitetten gyr.ijtdtt hullad6k
iii. Lom hulladdk 6vente egyszeri alkalommal

tdrt6no 6sszegyiijtdsir6t, elsz6llitesrir6l ds kezel6sdr6l.

- A gazdrilkod6 szerwezetekndl keletkez6 hdztartdsi hulladekhoz hasonl6 vegyes hullad6k
6sszegyrijres6rol, elszdllitds6r6l ds kezel6sdr6l.
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- Az riltala Uzemeltetett hulladdkgyrijt6 ponton, hulladdkgyiijt<i udvarban a hulladdk
:itvdteldrril, 6sszegyiijtds6rdl, elszrillit6s6r6l ds kezelds6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdny.vel6s,sz6mvitel,bdrszrimfejtds
- adminisanlci6, nyilviintartds, adatbiizis-kezeles
- jogi iigyvitel

c.) az Onkorm nyzatttl egyiittmiikddve a fogyaszt6k szitmhra kdnnyen hozz6f6,rhet6
i.igyf6lszolgdlat 6s trijdkoztat:isi rendszer mflkddtet6se (K6zponti iigyf6lszotgriltat cime: 7 632
Pecs, Sikl6si u.52.), valamint a k<izszolgriltat6ssal kapcsolatos lakossrigi trij€koztatris.

4.2. A KiizszolgLi ltat6 k6telezetts6get vrillal tov6bb6:
a) a k<izszolgriltat5s folyamatos ds teljes k<irii ellet6sara,
b) a krizszolg6ltatii.s meghatiirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoriseg szerinti teljesitds6re,
c) a kdmyezetvddelmi hat6s6g 6ltal meghatrirozott min6sit6si oszrely szerinti

kdvetelmdnyek biztositrisrira 6s a minositdsi enged6ly hullad6kgazddlkoddsi
k6zszolgdltat6si szerz6des hatiilyossdg6nak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kdzszolgriltatas teljesitesdhez sziiksdges mennyisdgii 6s min6s6gii j6rmii, gdp, eszkdz,
berendezds biztosit6sdra, a sziiks6ges l6tszirnri ds k6pzettsdgfi szakember alkal ff:rz6sira.

e) a kdzszolgdltatds folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6sehez sziiksdges
fejleszt6sek 6s karbantartrisok elvdgzdsdre,

I a kozszolgdltatiis kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s
l6tesitm6nyek i g6nybevdtelere,

g) nyilvriLntartrisi rendszer mtikcidtet6s6re ds a kdzszolg6ltat6s teljesitesdvel Ssszefiigg6
adatszolgditatds rendszeres teljesitesere,

h) a nyilvdntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltatiisi rendszer l6trehoz6sihoz 6s folyamatos
mrikddtetdsdhez sziiksdges feltdtelek biztositdsara,

i) a fogyaszt6k sziimilra kdnnyen hozzifdrhetb iigyf6lszolgrilat 6s t6j6koztatdsi rendszer
miikridtetds6re,
a fogyaszt6i kifogrisok 6s dszrev6telek elintdz6si rendjdnek megiillapitilsilra,
a tevdkenys6g ell6t6srihoz sztks6ges biztositdssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet
nyrijt a felel<issdgi k<irben bekdvetkezett Onkorm6nyzatnak okozott esetleges k6rok

i)
k)

enyhitdsdre,
l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gyrijtds6hez az ingatlanhasznril6 legal6bb 2 ktildnbciz6

iirm6rt6kii gnij toed6ny kdziil vdlaszthasson,
m) t<;bblethullad6k elhelyez6sdt szolgil6, a Kdzszolgiiltat6 riltal biztositott zsdk

forgalmaz6s6ra,
n) a Mecsek-Drriva HulladdkgazdAlkoddsi Projekt eszk6z- 6s l6tesitminy 6llomrinydnak

hasznrilat6ra.

A Kiizszolgdltat6 hullad6kgazddlkod6si enged6ly6nek sziima: OKTF-KP/2538 -L012016
A Kdzszolg6ltat6 megfelel6sdgi vdlem6nydnek sz6ma: OHKT 3700-9612016
A Kdzszolg6ltat6 minrisitdsi enged6lydnek sz6ma: OKTF-KP 15923-912016

5' Mentesiil a Kiizszolgdltatri a 4./ pontban meghatarozott kdtelezettsegdt6l vis major
esetdn, toviibbe ha az Onkormdnyzat nem biztosil az ingatlanok megk<izelit6sehez olyan
utviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentessdg, illetve egydb okb6l jarhatatlan a kiizrit/, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pj6rmriveinek balesetmenres kdzteked6sdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akadily elhri,rukisdt k6vet6 legkdzelebbi szallitasi napon k<iteles
szolgaltatni, mely alkalommal kdteles az el6zd elmaradt sziiltit6si napokon fethalmoz6dott
mennyisdgfi telepiildsi hulladdk elszdllitrisara is.



6. A Kiizszolgriltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elszdllitdsrit:

- az 6nkormiinyzat rendeletdben el6irtt6l elt6rd tiirol6eddny kihelyez6se eset6n,

- ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi ftommun6lis) hulladdk k6r6be nem tartoz6 a\yag
keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, k<i-,6pitdsi ttirmel6k, iillati tetem, mar6, mdrgezd
anyag, elektronikai hulladdk, folyekony vagy befagyon zsirad6k, glmldkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, sflyt targy, amely vesz6lyezteti a
hulladdkszillit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdg6t, vagy megrongdlhatja a
gyiijt6berendezdst, illetve iirtalmatlanit6sa soran vesz6lyezteti a kiirnyezetet.)

- a hulladdk nem a szabv6.nyos, zirt t6rol6eddnyben, illetve nem a Kiizszolgriltatt6tt5l
viisdrolt jelzett zsrikban kertil kihelyezdsre,

- a hullad6k oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a tarol6ed6ny mozgatdsakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenniill (nem lezrirt, illetve sdriilt eddny)

- ha a trirol6eddny kciriil szabAll'talanul, annak mozgatast 6s iiritdst akaddlyoz6 m6don
t6bblethulladdk kertilt kihelyezesre

- amennyiben a tiirol6eddnyek jelzdse bevezetdsre keriil - a t6rol6eddnyek matricdjanak
hiSnya, illewe s€rtildse eset6n.

7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezher6 tev6kenys6gek

7.1. Ktizszolgriltat6 jogosult alv6llalkoz6kat igdnybe venni. A Kiizszolgiltatri az alvrillalkoz6
ig6nybevdtel6t kdteles az Onkorm nyzat szdmira bejelenteni.
7.2. A Felek rrigzitik, hogy az alvrillalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kdzszolg6ltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgdltah{s teljesitds6vel 6sszefiigg6 adatszolg6ltat6s biztositdsa 6rdekdben a
Kiixzolgdltat6 az l./ pontban meghat6rozott szolg6ltatiisi tertiletre vonatkoz6an elkiil6niteft
nyilvAntartdsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltatiisi teruletr6l elszallitott
6s 6rtalmatlanitott teleprildsi hulladdk mennyisdg6t.

9. A kdzszolg6ltatiis igdnybev€teldre kdtelezettek a kdzszolg6ltatas teljesites6vel
kapcsolatos min6s6gi eszrev6teleiket, kifogasaikat iriisban a Kdzszolg{ltatri szdkhely6re
(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf i76. posracimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolgriltatri k6teles irdsban l5 napon beliil megvrilaszolni. Haladdktalanul int6zked6sre
kdteles a K0zszolgr{ltat6 kd,myezetszennyezds esetdben, ha az a k<izszolgdltatrisi
t-evikenys6g6vel okozati risszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, lsz;.ev€tel az
Onkormrinyzat helyi hulladekkezeldsi kiizszolgdltatris rendj drdi sz6l6 rendeletdnek
rendelkez6s6t kifogrlsolja, a Kii.zszolgf ltat6 30 napon beliil kdteles az iigyiratot - a panaszos
e gyidej ii 6rtesit€se mellett- az Onkormrinyzathoz megkiildeni.

10. Kdzszolgriltatdsdija
10.1. A hulladdkgazd6lkoddsi kdzszolg6ltatAsi dijat a Magyar Energerikai 6s Kiizmri-
szabrilyoz6si Hivatal javaslatanak figyelembev6tel6vel az illetikes minisaer rendeletben
6llapftja meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 32lA. $-a alapjan az dllami hulladdkgazddlkoddsi k<izfeladat keretdben az rillam beszedi
a kdzszolgriltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolgiiltat6knak a hulladdkgazd:ilkodrisi
kiizszolgdltat5si dij meg6llapit6s6€rt felelSs miniszter 6ltal meghat6rozott szolg6ltatrisi dijat,
Az dllam e feladatainak elkitdsdra koordinril6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordindl6 szerw)
hoz ldtre.
A helyi ktizszolgeltat6, a telepiildsi dnkorm:inyzat, valamint a hulladdkgazdrilkodrisi
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds inform:ici6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdr6nek gyakorlisri*roz szi.iks6ges.



A miniszter rendeletben Allapitla meg a beszedett krizszolgditat6si dij felosztrisrinak elv6t. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslatdrnak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Koordindl6 szerv 6lta[ a kdzszolg6ltat6nak fizetend6 szolgSltatdsi dijat.

10.2
A kdzszolgriltat6 6ltal alkalmazott k6zszolgaltatrisi dij megrillapitiisa a Ht. a6-a8.$ ds 91.$,
valamint a 64/2008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en tdrt6nt.

Az 1ttkotmdnyzat dltal fizetend6 lakoss6gi dijak:

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iirlt6si
dii (Fo

Haszndlt darabsz6m

Alland6lakosok Udtil6 ingatlanok
(szezondlis)

110-120 Iiter€s 193,- 30

80 Iiteres 140,- 0 0

60 literes* 105,- 0 0

Havidij (nett6 Ft): 65.233,- 25.090,-
*a 38512014. (XIL 3 1.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtll is iletvitelszeriien hasznel6 termiszetes
szemdly ingatlanhaszn6l6 risz6re, a telepiildsi 6nkormanyzat 6ltal kiadon igazol6s alapjrin.

Tdbblethullad6k gyiijt6s6re szolgel6 zsdk 6ra: 361,- Ft+Afaldb.

Szerz6do Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hatdlyos AFA
torvdny rendelkez6seinek megfelel6en jemak el.

11. Allami hullad6kgazddtkodisi kiizfeladat-elldt6s

1l.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si krizfeladat ell6tris6ra l6trehozott szeryezet
kijel6l6s6r6l, feladatkdrdr6l, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgdltatdsi
kritelezettsdgek rdszletes szabAlyair6l sz6l6 6912016. Gn. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3 $ (1) bekezd6se alapj rin a Kormdny a Ht. 321A. $ (l ) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazddlkoddsi
Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zirtkdnien Miikdd6 R6szv6nyt6rsas6got jeldlte ki.

11.2 A Koordinrll6 szerv a k6zszolgdltatisi dijakra vonatkoz6 szdml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjan 6llitja ki. A kcizszolgdltat6 hi6nyos vagy

kdsedelmes adatszolgdltatdsa eset6n a Koordinril6 szerv a nem megfelel6 adatszolgeltatassal
drintett ingatlanhaszn6l6 tekintetdben a Koordindl6 szerv 6ltal legut6bb kiszrimlazott
kcizszolgiiltat6si dijr6l rillit ki sz6rnlit. Az ezzel cisszefligg6sben keletkez<i dijkorrekci6 eset6n

minden helydlkisi kdtelezettsdg a kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgdltatiisi
dijkuldnbozet pozitiv m6rleg6t a Koordindl6 szerv a k6zszolg{ihat6nak fizetend6 eseddkes

szolgaltatdsi dijba beszdmitja. A kdzszolgeltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltatds6b6l

ered6, a Koordinril6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattarlalommal ki6llitott szamliikkal
kapcsolatos valamennyi kiivetkezmdnydrt a k6zszolgdltat6t terheli a felel6ssdg.

11.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. S (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megallapitja azon ingatlanok kdr6t" amelyre nincs kdzszolgdltatasi dijfizetds
meghatiirozva az adatszolgAltatisban, ugyanakkor vdlelmezhet5, hogy az ingatlannal
<isszeff.igg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

k6mi az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltatdsb6l hidnyz6

ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megiillapitasa 6rdek6ben.
A fentiek alapjrin riigzitett ingatlanok adatait a Koordindl6 szerv megkiildi a

kiizszolgeltat6nak, 6s lelhivja a kdzszolgdltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett
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szolgaltat.isenak megfelel6en konigrilja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgdltatdst
legkds6bb az 6rtesit6s k6zhezv6tel6t kdveto I napon beltil.
A konekci6t k6vet6en - a k6zszolg6ltat6 elter6 adatszolgriltatilsa hianydban - a Koordin6l6
szerv a kcizszolg6ltatrisi dijat az ingatlantulajdonosnak sziLrnllzza ki.

11.4 A Koordindl6 szerv a kiszimlAzott €s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hatririd6n beliil ki nem
fizetett kdzszol96ltat6si dij behajt6sa 6rdekdben int6zkedik.

1 1.5 A Kiizszolgdltat6 rdszdre a kdzszolgelhtasi szerz6d6sben rogzitett feladatok ellatese6rt
a Koordindl6 szerv a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatrisi dij me96llapit6s66rt felel6s
miniszter eltal meghatArozott szolg6ltat6si dijat fizet.

I 1.6 A kdzszolgriltato az Onkormdnyzat, mint ellAtSs6rt felel6s 6ltal kiadott
teljesttdsigazoldssal igazolja, hogy a k6zszolg6ltat6 teljesit6sdvel kapcsolatban kifogdsa nem
mertilt fel. A telj esit6sigazol:isnak a k6zszolgdltat6 6[tal a Koordindl6 szelv r6szdre a

rendszeres adatszolgriltatds keret6ben tdrtdn6 megktilddse a szolg6ltatrlsi dij fizetdsdnek
feltetele.
Az Onkorm6nyzat kdteles a teljesit6sigazolest a Kdzszolgdltat6 r6szdre a teljesit6ssel 6rintett
idSszakot kdvet<j 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm artyzat a teljesit6sigazokis
kiad6srival alapos indok ndlkiil k6sedelembe esik, rigy a k6zszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezb kdrii az Onkormdnyzat fel6 drvdnyesiteni.

11,.7 2016. jrilius l napj6t6t a szolg6ltatiisi dijban a hullad6kgazddlkodrisi kdzszolg6ltatds
teljes kdzvetlen kdltsdge megtdritesre ker0l, igy a haszonanyag drtdkesitds6r6l a Koordin6l6
szerv gondoskodik rigy, hogy a kdzszolgiiltat6 valamennyi haszonanyagot kiiteles a

Koordin6l6 szerv dltal kijelolt szervezetnek 6tadni. 2016. jtlius 1. napjAt6l a haszonanyag-

6rtekesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazddlkoddsi kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s Ht. 92lB. S (2)

bekezd6s szerinti megfelel6s6gdt vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezd6se alapjin az Onkormdnyzat a kdzszolg6ltatiisi szerz6ddst

annak megk<itds6t vagy m6dosit6srit kdvet6en haladdktalanul, de legk6s6bb 8 napon beltil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgdltat:isi szerz6d6s hatdlya

Felek jelen szerz6d6st 2017. janu6r 01. napjival kezd6d6 hatrillyal hatirozott idore,2026.
december 31. napjriig kdtik.
Felek a szerz6d6st kOzcis megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjak.

13. A kdzszolg{ltatdsi szerz6d6s megsziin6se

A kcizszolgdltatdsi szerz6d6s megsziinik
a) a benne meghat6rozott id6tartam lejdrtdval,
b) a Kiizszolgiltat6 jogut6d ndlkiili megszilnes6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6ddtt meg,
d) felmondrissal.

13. 1 Az Onkormrinyzat a kdzszolgit ltatrisi szerz6d6st a Polgrfui Tiirvdnykiinyvben
meghaterozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a

Kdzszolgiiltat6
. a hulladikgazddlkod6si kdzszolg6ltat6s elliitdsa sordn a kdmyezet v6delm6re
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vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hat6srigi d6nt6s el6irdLsait srilyosan
megs6rtette, ds ennek tdnyet a bir6sdg vagy a hat6srig joger6sen megdllapitona,

r a szerz6ddsben megrillapitott kdtelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette.

- A hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgdLltat6si szerz6d6st az Onkormiinyzat felmondja. ha a
K6zszolg6ltat6 nem rendelkezik mindsit6si enged6llyel, tovribb6 a Ht. 92lB.$ (4)
bekezd6s6ben foglalt feltdtel bekdvetkezdse eset6n.

13.2 A Kdzszolgdltat6 a Polgari T6rv6nykdnyvben meghatarozottakon ttlmen6en a

krizszolgdltatiisi szerz6ddst akkor mondhatja fel, ha
. az OnkormSnyzat a kozszolgiltatilsi szerz6d6sben meghatArozott ktitelezettsig6t -

a K6zszolgiiltat6 felsz6lit6sa ellendre - silyosan megsdrti, es ezzel a

Kcizszolg6ltat6nak kdrt okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazdd,lkodasi
kdzszolg6ltat6s teljesitds6t; vagy

o a kozszolBitltatasi szerz<id6s megk<itdset k<ivet6en hatrilyba ldpett jogszab6ly a

kdzszolg6ltatdsi szerzod6s tartalmi elemeit rigy vriltoztatja meg, hogy az a

Kcizszolg6ltat6nak a hulladdkgazd6lkoddsi kdzszolg6ltat6s szerz6ddsszelii
teljesitdse k6r6be lartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rtdkben sdrti.

i3.3 Ha a hulladdkgazddlkoddsi szerz6d6st a kdzszolg6ltat6 felmondja, a telepiildsi
6nkorm6nyzat haladdktalanul gondoskodik az rij kdzszolg6ltat6 kivrllasztdsrir6l.
A fentiek teljesiil6se esetdn a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s felmondAsi ideje 6 h6nap.

A felmondiisi id6 alau a kdzszolgeltat6 a hulladekgazd6lkodasi kdzszolg6ltat{ist veltozatlanul
elldtja.

Ha a teljesit6s az Onkorm:inyzalnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzod6s neki
felr6hat6an sztinik meg, az onkorm6nyzat a kdzszolg6ltatAsi dij so%-rinak megfelel6
meghirisul6si kdtbdr fizetdsdre k6teles.

14. Elj6rds a szerziid6s megsziin6se eset6n

A kdzszolg6ltat6si szerzodds megsziin6se vagy megsziintet6se eset6n, tov6bb6, ha a

K6zszolgriltat6 nem rendelkezik minSsit6si engeddllyel, a Ktizszolgiiltat6 az rij k6zszolgdltat6
kivrilasztdsrlig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazditkodrlsi kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megsziin6se esetdn a kiizszolg6ltat6s
ell6t5siival kapcsolatos, folyamatban l6v6 i.igyek iratait 6s nyilv6ntartiisait a Kdzszolg6ltat6 a

telepiildsi dnkormdnyzatnak a k<izszolgdltat6si szerzodds megsztindse napjrin 6tadja.

15. Jogvit{k int6z6se

Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis k6zcitti targyalisok
sordn igyekeznek rendezni.
Arnennyiben a jogvitrit a Felek trlrgyal6s ntjan 60 napon beltil nem tudjfk rendezni, a bir6sdgi
eljdras lefolyat6siira a P6csi Jar6sbir6s6g, illetve drtdkhat:irt6l fiigg6en a P6csi Tdrv6nyszdk
illet6kessdg6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos bArmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, ktiveteldst irdsba kell
foglalni.
A szerzodds teljesitesevel kapcsolatos iigyintdz6sre, nyilatkozattdtehe jogosultak:
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az Onkorm iny zat rdszdr<il :

n6v: Dedk J6zsef polgdrmester
telefon: 691379-914
fax:
e-mail:

a Kiizszol g 5ltat6 r6sz6rtil :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 721 502-132
fax 721805-370
e-mail : delkom@delkom.hu

17- Mecsek-DrdvaHullad6kgazd{lkoddsiProjekt

A Kiizszolgiltatri k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va HulladdkgazdAlkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesitmdnyeket 6s eszkrizdket a kdzszolg6ltatris teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get vdllalnalg hogy aldvetik magukat a Tri.rsuLisi Tandcs hat6rozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6s brlrmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik resze
drvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sig, vagy bfr6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja freg, irgy a szerzodes t6bbi r€sze ervdnyes 6s

kikdnyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil bdrmelyik Fel a szerzriddst nem k6t6tte volna meg.

Ajelen szerz6d6sben nem szabiiyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. €vi
CLX)C(V. tcirvdny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rvdny (Kbt.), a
Magyarorszdg dnkorminyzalaftol sz6l6 2011. 6vi CDO(XIX. tdrv6ny (MOtv1, valamint a

Polgari Trirv6nyktinyr-r6l sz6l6 2013. 6vi V. t0rvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j ogszabrilyok iranyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvasrisa es drtelmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyezSt, j6vrihagy6lag irjak al6.

Ivfnd{rda,2016.6v december h6nap : nap D6l-Konr [riorrprorit i{: i.
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