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HullADnxc^lzoAr.,xooAsr rozszor-,cAr,rarAs I szuuz6ons

amely l6trejott egyr6szt:

miisr6szt:

- tovrlbbiakban egytittesen:
felt6telek mellett:

Kaposszekcs6 Kiizs6g Onkormfn yztta
sz6khelye: 7361 Kaposszekcso, Tiincsics utca 30.
PIR sz6m: 415750
ad6sz6m: 154157 54-2-17
k6pviseli : Csap6 GyulSn6 polg6rmester
mint onkorm inyzat (a tov6bbi akb an : Onkormf nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommundlis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gti T{rsasig
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si it 52.
c 6 gtr e gy z5kszilm a: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6sz6ma: Il 541 587 -2-02
KUJ szilma:100279306
KTJ sziima: I 00468989 /P6cs-K<ik6ny Regionilis
Hul laddkke zelo Kdzpont/; I 0040 8 03 3 /G<ircs<iny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1 541 587 -3811-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezeto
mint K<izszolgriltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdttat6

Felek - k<izott az alulirott helyen 6s napon az alihbiak

Szerz(5dil felek jelen k<izszolg6ltatiisi szerzodds megkritdsekor figyelembe vettdk a
kozbeszerz6sekrol szol6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-iit, mely .r".irt a kozbeszerzesi
6rt6khatrlrok:

a) eutopai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzesi
6rtekhat6rok (a tov6bbi akban : uni6 s 6rt6khatrirok) ;

b) akozponti kdltsdgvet6srol sz6l6 tcirv6nyben meghatdrozott k<izbeszerzdsi 6s koncesszi6s
b esz erz6si 6rt6khatiirok (a tov6bbi akb an : nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si targyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatrirokat a k<izponti
k6ltsdgvetdsrol sz6l6 tcirvdnyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si taigyak
eset6ben alkalmazandl - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghataroiitt -
uni6s 6rt6khatrirokat a mindenkori kolts6gvet6si t<irv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiltat6s becsiilt drldke olyan szerzodds eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatinozott idore, n6gy dvre vagy ann6l r<ividebb idore k<jtendiS szerzisdds esetdn a
szerzodd s idotartama alatti e llens zolgiitatis;

b) hatirozatlan idore kdtdtt szerzodds vagy n6gy 6vndl hosszabb idore k<itendo szerziJdes
eset6n a havi ellenszolg6ltattls negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kozt6rsas6g 2018. 6vi kcilts6gvetdsdrol sz6l6 2017.6vi C. t<irv6ny 71. $ (l)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k<izbeszerz6si
ert6khatiir 2018.janu6r l-jdtol szolgdltatits megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapftjiik, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kijzbeszerz6si elj6rris
hatiilya al6.
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Szerzodo Felek a teleptildsi hulladdk gytijtdsdre, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6

k<izszolg6ltat6s folyamatoss6grinak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkormiinyzati rendelet

v6grehajt6sirra az al6bbi szerzoddst kcitik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorczdg helyi onkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (l)
bekezdese szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kcizfeladatok koreben

ell6tand6 helyi <inkorminyzati feladatok koz6 tartozik ktilonosen a k<irnyezet-eg6szs6gugy

(k<iztisztas5g, telepi.il6si kcirnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s) 6s a
h ul I ad6kgazdrilkod6s.

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

szerint a teleptil6si rinkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltatis ell6t6s6t a

kozszolgbltat6val k6t6tt hulladdkgazd5lkodrlsi ktizszolg6ltatisi szerzod6s ritj6n biztosftja.

1.2. Jelen szerz6d6s az $nkormhnyzatKdpviselotestiilete 8512018. (VI.28.) Kt.sz. hatdtozata

alapjan jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzodds cdlja, hogy Kaposszekcso K<izs6g kozigazgatbsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, hasznril6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:

inlatlanhasLneb) keletkezo telepiildsi szil6rd hulladek kezel6sdre fenn6ll6 ktizszolg6ltat6ssal

kalcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen M Onkorminyzat 6s a

K6zszolgiltat6 koz6tti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezetts6geit szabhlyozza.

)
2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az alibb meghatdrozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Kaposszekcso Krizs6g kozigazgatisi tertilet6n a telepiil6si hulladek begytijtdsdvel 6s

elhelyezds c6lj6b6l torteno rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rcigzitett id6tartamban,

valamint kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program

eszkoz- 6s l6tesitmeny6llomany6nak ig6nybev6tel6vel-,kozszolgirltat6si szerzodes keretdben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, kezeldse sz6llit6sa heti I alkalommal

- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- elktiljnitett /szelektiv/ hullad6kgytijt6s, kezel6s - gyfijt6szigetes es hinhoz meno

rendszerben
- z6ldhullad6k gytijtds 6vente 6 alkalommal (tavasszal ds osszel 3-3 alkalom), 6s

feny6fak begytijtdse a kar6csonyi idoszak ut6n

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatirozott feladatok elv6gz6set 2018. jrilius l-jen

megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszab6iyoknak ds az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

kupor.r.kcso Krizs6g k1zigazgat6si teriiletdn a telepiil6si hullad6k gytijt6sdre es kezeldsdre

iranyul6 kcizszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: teleptil6si hullad6k gytijt6sdre 6s kezeldsdre ir6nyul6

kozszolg6ltutOi f"tuautok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6'lo

ahivtaifusi hullad6khoz hasonl6 hulladdk reszltklpezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A kozszolg6ltat6s teljesitesdnek tertileti kiterjed6se: Kaposszekcs6 Kcizslg kozigazgat6si
tertileten.
A ktizszolg6ltatils k<ir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K<ik6nyi Region6lis
Hulladdkkezell Kdzpontban, a g<ircs<inyi lerak6ban, a Kaposszekcsoi hullad6kudvarban 6s
6trak66llom6son vagy m6s, k<irnyezetvddelmi, mtikriddsi enged6llyel rendelkezo
hullad6kkeze16 l6tesitm6nyben.

3. Az 6nkorminyzatkiitelezetts6gvillalisa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltatrls elklt6s6ra a Kiizszolg6ltat6nak
kizrir6lagos j o got biztosit.

3.2. Az 6nko rm inyzat k<itelezetts6get vtillal :

a) a kozszolg6ltat6s hat6kony es folyamatos ellltilshhoz a Kiizszolgiitat| szdmira
sztiks6ges informrici6k 6s adatok szolg6ltat6s6ra,

b) a kozszolg6ltat6s kcir6be nem tartoz6 hulladekgazdrllkod6si tev6kenys6gek
krizszolg6ltatilssal tdrt6no dsszehangolisrlnak el6segitdsdre,

c) a kozszolg6ltat:lsnak a teleptil6sen v1gzett m6s kozszolgiiltat6sokkal val6
d,sszehangol6siinak elosegitds6re,

d) a K0zszolg6ltat6 kiziir6lagos k<izszolgiiltat6si jogrlnak biztositilsiira,
e) a telepiil6s kozszolgilltatds ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhaszniioi vonatkoz6s6ban

n6v - 6s cimj e gyz 6k ittadisir a, adate gy ezet6sre,
kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgiil6 adatok titad6s6ra,
az Onkorminyzat illtal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy
mentess6g miatt felmeriilo kcilts6gek megt6rit6s6re,
a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gyiijtds6re, szirllitirsira. kezelesdre
szolgill6 helyek 6s l6tesitm6nyek megltatdrozfusira. Ennek keret6ben kijel<ili - a
Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijtripontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kozszolgiitato fitvegye kozteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgilttt6 6ltal alkalmazott gepjirmtivel nem tud behajtani,
a hullad6ksz6llit6 jrirmti szirmfura megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (ktikin<is
tekintettel a t6li h6- 6s sikossrig-mentesitdsre, valamint a kdzrit tirszelvdnydbe bel6g6
faigak lev6gils6ra.),
a kozszolgir ltatds i szerzodd s kd zzetetellrol a he lyben szok6so s m6don gondo skodik,
gondoskodik az elkiikinitett hulladdkgytijtdsi rendszer helyi feltdteleinek
megszervez6s6r6l.

A Kiizszol giitat6 kiitelezetts6gei :

A kozszolg illtato gondoskodik :

hdztartisb an ke I etke zo :

Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az elliltisi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapjiin az ingatlanhaszn6l6k r6,sz6re az 6ves
hulladdkgazd6lkod6si kcizszolgdltatSsi dij 50%-6t kell meg6llapitani.)

ii. Elki.il<initetten gytijt<itt hullad6k hdzhoz meno rendszerrel ds gytijtoszigeteken
iii. Lom hulladdk 6vente egyszei alkalommal
iv. Z<ildhullad6k dvente 6 alkalommal (tavasszal 6s osszel 3-3 alkalom, valamint feny6f6k

begytijtese a kar6csonyi id6szak utrin)
t<irt6no <isszegffi tds6rol, elsziillit6s6r6l 6s kezel6sdr6l.

- A gazdfikod6 szervezetekndl keletkezo hintartilsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
6sszegytij t6sdrol, elsz6llftrlsrir6l 6s kezeldsdrol.

0
s)

h)

i)

i)
k)

4.
4.1.
a)

-A
i.
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- Az iitala tizemeltetett hulladdkgyrijto ponton, hullad6kgyrijtS udvarban a hullad6k
6tv6teldr6l, 6ssze gytij tdsdrol, elsz6llit6s6r6l 6s kezelds6rol.

b) Adminis ztr ativ fel adatok :

- konyvel6s,sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminis ztrhcio, nyilv6ntart 6s, adatbiais-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgdltat6s

c.) az Onkorminyzatlal egytittmtikcidve a fogyaszt6k szdmira kdnnyen hozzifetheto
iigyf6lszolgrllat 6s titjekoztatttsi rendszer mrikddtet6se (K<izponti i.igyfelszolgriltat cime: 7632

P6cs, Sikl6si u.58.), valamint akozszolgiltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4 .2. A Kozszolgirlt at6 k<i tel e zetts€ get v 6l I al to v6bb 6 :

a) akozszolgirltat6s folyamatos 6s teljes ktini elliitiisrira,

b) a kozszolg6ltat6s meghatiirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a k<irnyezetvddelmi hat6s6g iLltal meghatilrozott minosit6si oszt6ly szerinti

k<ivetelm6nyek biztositils6ra 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazdrllkodrisi

k<izszolgiiltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kozszolg6ltatris teljesit6sdhez sziiksdges mennyis6gti 6s minos6gti j6rmti, g6p, eszkoz,

berendez6s biztositLsira, a sziiks6ges letsz6mri 6s k6pzetts6gti szakember alkalmazdsira,

e) a kozszolgriltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovithet6 teljesitds6hez sztiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a kozszolg6ltat6s kor6be tartozl hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek i genybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikddtetds6re 6s a kd,zszolgdltatis teljesit6sevel dsszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si
mrik<idtetd s6hez sziiksd ge s felt6te lek bizto sit 6sdr a,

rendszer l6trehoziis6hoz 6s folyamatos

i) a fogyaszt6k sz6miira k<innyen hozzif'rheto flgyf6lszolg6lat ds ti$lkoztatirsi rendszer

mtik<idtetes6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6s6ra,

tl a tev6kenys6g ellat6s6hoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi kdrben bekdvetkezett Onkormilnyzatnak okozott esetleges kiirok

enyhit6s6re,
l) biitositja, hogy a vegyes hulladek gytijt6s6hez az ingatlanhaszniio legal6bb 2 ktildnb<izo

tirm6rt6kti gytij toe ddny koztl v6las zthas son,

m) tobblethullad6l ehelyez6set szolghlo, a Kozszolg6ltat6 iltal biztositott zsfk

forgalmazflsira,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd5lkod6si Program eszkoz- 6s letesitm6ny 6llom6nyanak

haszn|lathra.

A Kozszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek sz6ma: OKTF-KP/2538'1012016

A K<iz szo I g iitat6 me gfe le lo sd gi vd lemdny6nek szdma: O H KT 30122'2-20 17

A Kozszolg iitato minositd si engeddly6nek sz6ma: PE/KTF/S 7 4'3 I 2018

5. Mentesiil a Kiizszolgilltat6 a 4./ pontban meghatirozott ktltelezettsdgdtol vis major

eset6n, tov6bb6 ha az $nkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelit6s6hez olyan

ritviszonyokat lh6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a

Kiizszotgiltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kozlekeddsdt biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akad6ly elh6rul6s6t k<iveto legktizelebbi szrillit6si napon kdteles

6"-u^-



szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgti teleptldsi hulladdk elsz6llit6s6ra is.

6. A Ktizszolgflltatfijogosult megtagadni a hullad6k elszilllitiis6t:
az <inkorm6nyzat rendeletdben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyez6se esetdn,

ha a tirol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k krir6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, ko-, dpit6si t<irmeldk, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, sirlyri t6rgy, amely veszelyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gffitoberendez6st, illetve 6rtalmatlanitiisa sor6n veszelyezteti a krirnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zitrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgfltat6t6l
v6s6rolt j elzett zs6kban kertil kihel y ez6sr e,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatilsakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)
ha a tdrol6ed6ny kortil szab6lytalanul, annak mozgatist 6s iirit6st akadilyozo m6don
t<ibblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tarol6ed6nyek matric6jrlnak
hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvillalkoz6 / teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgiltat6 az
alviillalkoz6 ig6nybev6tel6t k<iteles az Onkorm ilnyzat szitmirabejelenteni.
7.2. A Felek r<igzitik, hogy az alviillalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltatil tigy felel,
mintha maga jitrt volna el.

8. A Kiizszolgfltatis teljesitds6vel 6sszefiigg6 adatszolg6ltat6s biztositiisa drdekdben a
Kiizszolgiltat6 az l./ pontban meghatinozott szolgiiltat6si tertiletre vonatkoz6an elktikinitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiiltatiisi teriiletrol elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kcizszolgiltatrls ig6nybevetel6re k<itelezettek a kozszolgiitatis teljesit6sevel
kapcsolatos minos6gi dszrevdteleiket, kifogiisaikat iriisban a Kiizszolgiitat6 sz6khely6re
(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolgiltat6 kdteles ir6sban 15 napon beliil megvillaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre
koteles a Kiizszolgfiltat6 ktirnyezetszennyezls eset6ben, ha az a kozszolg6ltat6si
tev6kenys6g6vel okozati <isszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az
0nkormrinyzat helyi hulladdkkezeldsi krizszolg6ltatiis rendjdrol sz6l6 rendelet6nek
rendelkez6s6t kifogrisolja, a Kiizszolgfltat6 30 napon beltil koteles az iigyiratot - a panaszos
e gyidej ti drte s it6 se m ellett- az Onkorm iny zathoz megktildeni.

10. Kiizszolgiltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmti-
szabilyozflsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
illlapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjan az illlami hulladekgazd6lkod6si krizfeladat keret6ben az iilam beszedi
a k<izszolg6ltat6si dijat es kifizeti a kcizszolgdltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
ktizszolg6ltatesi dij megrlllapit6srldrt felelos miniszter 6ltal meghatdrozott szolgiitatitsi dijat,
Az Sllam e feladatainak ell6t6s6ra koordinill6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv)
hozletre.
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A helyi krizszolgiiltat6, a teleptil6si rinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdilkod6si
l6tesitmeny tulajdonosa megad minden adatot 6s informici6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatk<ir6nek gyakorlilsihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben illapitja meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij feloszt6sdnak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatiinak figyelembev6tel6vel rendeletben 6,llapitja meg a
Koordin6l6 szerv iiltal akdzszolgitltat6nak fizetendo szolgiitatirsi dijat.

10.2
A k<izszolgbltat6 6ltal alkalmazott kozszolg6ltat6si dij meg6llapitisa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen t<irt6nt.

Urit6si dijak:

60 literes ed6ny*: 210,- Ft + Afa

80 literes ed6ny: 102,- Ft + Afa

I l0-120literes ed6ny: 234,-Ft+ Afa

240 literes ed6ny: 305,- Ft + Afa

1100 literes ed6ny: 2.490,- Ft + Afa

Ipari ( eazdiilkod6 szervezetek) dij ak:

60literes ed6ny: 233,- Ft + Afa

1 I 0- I 20 literes ed6ny: 260,- Ft + Afa

240 literes ed6ny: 339,- Ft + Afa

1 100 literes ed6ny: 2.767 ,- Ft + Afa

70 literes ed6ny: 143,- Ft + Ata

1 10 literes ed6ny: 234,- Ft+ Afa

120 literes ed6ny: 234,- Ft+ Afa

240literes ed6ny: 305,- Ft + Afa

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil 6s dletvitelszer[ien haszniil6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszn6l6 resz6re, a teleptil6si onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolils alapj6n.

T6bblethullad6k gytij td s6re szol gril6 zsdk 6r a: 3 6 l, - Ft+Afa/db.

Szerzodo Felek az iitalilnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

Af'A t<irv6ny rendelkezdseinek megfelel6en jilrnak el.

11. Alamihullad6kgazdilkodisikiizfeladat-ettitis
I l.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet

kijel6l6s6rol, feladatk<irdrol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgrlltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben

meghatinozott feladatokra Koordin6l6 szervk5rfi az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 ds Vagyonkezelo Zirtkcirtien Mrikddo Rdszvdnytrlrsas6got jelOlte ki.
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ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolgiltatisi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A k<izszolgilltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolgflltatiisa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhaszndlo tekintet6ben a Koordin6l6 szery 6ltal legut6bb kiszirmliuott
k<izszolg6ltatrlsi dij161 6llit ki szirmlifi. Az ezzeldsszefi.igg6sben keletkezo dijkonekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kdtelezettsdg a kozszolgriltat6t terheli. Az igy keletkez6 kcizszolg6ltat6si
dijkiilonb<izet pozitiv mdrlegdt a Koordinril6 szerv a krizszolgiiltat6nak fizetendo eseddkes

szolg6ltatiisi dijba besziimitja. A k<izszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat5s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv rlltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezm6nydrt akozszolg{rltat6t terheli a felelossdg.

11.3 A Koordinil6 szew az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgilltat6sb6l
kiindulva megrlllapitja azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs k<izszolghltatisi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolg6ltatiisban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefiigg6sben teljesit6s tortent. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
klrri az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgilltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok 6s szi.iks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdekdben.
A fentiek alapjrin rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgfiltat6t, hogy a megkiild<itt ingatlanokon vegzett
szolgSltatitsiinak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgiiltatrlst
legkdsobb az drtesitds kezhezveteldt kdveto 8 napon beliil.
A korrekci6t k<ivetoen - a krizszolgiitat6 eltdro adatszolgiiltat6sa hi6ny6ban - a Koordinrll6
szerv a k<i z s z o I 96l tat6s i dij at az ingatlantul aj dono sn ak szitrriilzza ki.

I 1.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszniio altalhatilridon beliil ki nem

frzetett ko zszol giit at 6si dij b eh aj t6s a 6rdek6b en int 6zkedik.

I 1.5 A Kdzszolg6ltat6 rdszdre akdzszolgitltat6si szerz6ddsben rcigzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordinillo szew a hullad6kgazdiikoditsi kcizszolg6ltatrlsi dij megrlllapitisdert felelos
miniszter 6ltal meghatfirozott szolgSltatisi dijat fizet.

1 1.6 A kcizszolgilltat6 az 6nkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felelos iital kiadott
teljesitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rdszdre a

rendszeres adatszolgilltat6s keretdben tdrtdno megkiild6se a szolgdltatitsi dij fizet6senek

felt6tele.
Az dnkorm inyzat kriteles a teljesit6si gazollst a Ktizszolg6ltat6 rflszlre a teljesitdssel erintett

idoszakot kdveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm5nyzat a teljesit6sigazolis
kiadrls6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, ugy u kozszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapc so latban ke letke z o ktr 6t az Onkorm 6ny zat feld 6rv6nye siteni.

11.7 2016. jrilius l. napj6t6l a szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazdiikoditsi kozszolg6ltatiis

teljes k<izvetlen k<iltsdge megtdritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6sdrol a Koordin6l6

szerv gondoskodik ,igy, hogy a kozszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a
Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt szervezetnek 6tadni. 2016. jrilius 1. napj6t6l a haszonanyag-

6rt6kesitdsbol eredo bevdtel a Koordinill6 szervet illeti meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)

bekezdds szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkormdnyzat a ktizszolg6ltat6si szerzodest

annak megk<it6s6t vagy m6dosit6s6t krivetoen haladdktalanul, de legkdsobb 8 napon beli.il

elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6szete.

12. A kiizszolgiltatrisi szerz6d6s hat{lya
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Felek jelen szerzoddst 2018. jflius 01. napj6val kezdodo hat6llyal, 2021. jrinius 30. napj6ig
k6tik.

Felek a szerzoddst kdzds megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. Akiizszolgiltatisiszerz6d6smegsziin6se
A k<izszolgriltat6si szerzodds megsztinik
a ) a b erne me ghatdr ozott i d6tartam I ej tirt6val,
b ) a Kdzszolgiltat6 j o gut6d n6lktil i me gsztind sdve l,
c,) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdoddtt meg,
d) felmond6ssal
e) afelek k<iz<is megegyezlsevel.

13.1 Az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerzod6st a Polgriri Tdrvdnykrinyvben
meghat6rozott felmondiisi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a

Kozszolg6ltat6
o a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatrls ell6t6sa sor6n a k<irnyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6siigi drintds eloir6sait srilyosan
megsdrtette, ds ennek t6ny6t a bir6srig vagy a hat6sdg jogerosen meg6llapitotta,

. a szerzoddsben meg6llapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

- A hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolg6ltat5si szerz5d6st az Onkorminyzat felmondja, ha a
Krizszolg6ltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel vagy megfelelosdgi vdlemdnnyel

13.2 A Kozszolgflltat6 a Polg6ri Torv6nyk<inyvben megltatirozottakon trilmenoen a
kozszolgiitatilsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

. az Onkormrinyzat a kozszolgitltatdsi szerzoddsben meghatfurozott kcitelezetts6g6t -
a K<izszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - sulyosan megs6rti, 6s ezzel a
Ktizszolg6ltat6nak k6rt okoz, vagy akadllyozza a hullad6kgazd6lkod6si
k<izszolgrlltat6s teljesit6s6t; vagy

o a kozszolgriltat6si szerzodds megk<itdsdt k<ivetoen hatt{lyba l6pett jogszabiiy a
ktizszolg6ltatilsi szerzodds tartalmi elemeit ugy viitoztatja meg, hogy az a
K<izszolgtiltat6nak a hullad6kgazdrllkod6si kdzszolg6ltat6s szerzod6sszerii
teljesitdse ktir6be tartoz6l6nyeges ds jogos drdekeitjelentos mdrt6kben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrilkod6si szerzoddst a kdzszolgiiltat6 felmondja, a telepiil6si
dnkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az : rjkozszolghltat6 kiv6lasztilsirol.

A fentiek teljesi.ildse eset6n akdzszolgl,ltatesi szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmondrisi ido alatt a k<izszolgSltat6 a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltatistvilltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az dnkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a
szerzSdds neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kdzszolgdltatrisi dij 5O%-
6nak megfelel6 meghirisukisi k<itbdr fizetdsdre kdteles.

14. Eljiris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A k<izszolg6ltat6si szerzodds megsztindse vagy megsztintet6se esetdn a KcizszolgLltat6 az ij
kozszolgilltat6 kiv6laszt6s6ig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltat6st viitozatlanul ell6tja.
A hulladdkgazdillkoddsi kdzszolgfltat6si szerz6dds megsztindse esetdn a kozszolgriltatrls
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait ds nyilviintartrisait a Kcizszolg irltato a
teleptildsi dnkorm6nyzatnak a k<izszolgiltatSsi szerzodds megsztin6se napjrin iiadja.
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15. Jogvitik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis k<jz<itti tilrgyal6sok
sor6n i gyek eznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tirgyalils ritj6n 60 napon beli.il nem tudjak rendezni, a bir6s6gi
elj6riis lefolytat6srira a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rtdkhat6rt6l fiiggoen a Pdcsi Tdrvdnyszdk
illet6kess6get k6tik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos biirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k<ivetel6st irisba kell
foglalni.
A szerzodes teljesit6sdvel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm iny zat r eszer ol:
n6v: dr. Kovdcs Ildik6 cimzetes fojegyzo
telefon: 7 41 565 -055, 30-226-7 17 3

e-mail : kszekcso@t-online.hu

a Ktizszolgiltat6 rdszdrol:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon: 721 805-420
fax:721805-370
e-mail : delkom@delkom.hu

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazditkodisiProgram

A Kozszolg6ltat6 kciteles ig6nybe venni a Mecsek-Drhva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszk<izoket a k<izszolgilltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek k<itelezettsdget v6llalnak, hogy alilvetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sttg, vagy bir6s6g

annak drvdnytelensdgdt 6llapitja fleg, rigy a szerzodds tobbi r6sze 6rvenyes es

kikdnyszeritheto, kivdve, ha andlkiil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott k6rddsekben elsosorban a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vr
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torveny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkormfunyzatair6l sz6l6 201,1. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Tcirvdnykdnyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazatij ogszab6lyok ir6nyad6 ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak
megegyezot, j6v6hagy6lag irj6k r

Kaposszekcs6, 2018. jfnius 27.

elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

al6.

t--, L^

Kiizs6g 6nkorm{nyzata Kiizszolgiltat6
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