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- tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen ds napon tv aldbbiak
felt6telek mellett:

Szerzodl felek jelen kdzszolg6ltat6si szerzodds megkdt6sekor figyelembe vettdk a

kcizbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a k6zbeszerzdsi
drt6khatrirok:

a) eurdpai uni6s jogi aktusban meghatarozott kcizbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi
€rt6khat6rok (a tovdbbiakban: uni6s drt6khatiirok);

b) a kozponti kdltsdgvet6srol sz6l6 tdrv6nyben meghatdrozott kdzbeszerz6si ds koncesszi6s
beszerz6si 6(dkhatrirok (a tovribbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi tii.rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatiirokat a kcizponti
k<iltsdgvet6sr6l sz6l6 tdrvdnyben dvente kell meghatriLrozni. Az egyes beszerzdsi targyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozotl -
uni6s 6rtdkhatiirokat a mindenkori k6ltsdgvetdsi tdrvdnyben dvente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltatris becsiilt 6rt6ke olyan szerztid6s eset6ben,

amely nem tartalmazza a teljes d(jat:
a) hatArozott id<ire, n6gy 6vre vagy anniil ritvidebb idrire kcitendo szerz6dds esetdn a

szerz<id6s id6tartama alatti ellenszolgilltat6s;
b) hatArozallan id6re kdtdtt szerzod6s vagy ndgy 6vndl hosszabb id<ire kdtendo szerz6dds

eset6n a havi ellenszolgriltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztiirsas6g 2017. 6vi kcilts6gvetds6r6l szol6 2016.6vi XC. tdrvdny 70. $ (1)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k6zbeszerzdsi
6rt6khatir 2017. janudr l-j6t<il szolgiiltatils megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapitjak, hogy fentiek alapjrin jelen szerzod6s nem esik a kdzbeszerz6si eljiiriis
hatiiya al6.

Dra-\-:- 4-/.- gc lu_-t lt-q.

mint Onkorm6nyzat, a toviibbiakban: 6nkormdnyzat

,'



t. A szerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorszrig helyi tinkormiinyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXX. trirv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi k6ziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok krir6ben
ell6tand6 helyi 6nkorm6nyzati feladatok kdz6 tartozik kiil<indsen a kdmyezet-egdszs6giigy
(kdztisztasrig, teleptil6si kcimyezet tisztasiigiinak biztositiisa" rovar- 6s rrigcsril6irtrls) 6s a
hullad6kgazdrilkod6s.

A hultad6kr6l szolo 2012.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se
szerint a telepi.ildsi dnkormiinyzat a hullad6kgazdrilkoddsi kdzszolgdltatiis ellatiisAt a
kdzszolg6ltat6val kdtdtt hulladdkgazdrilkodrisi k<izszolgiiltat6si szerzodds ftj6n biaosida.

hathrozata alapjrin j<itt l6tre.

1.3. A jelen szerz6dds c6lja, hogy Kiskassa Kdzs6g kdzigazgatasi teriilet6n az

ingatlantulajdonosoknrll, birtokosokniil, hasznril6kn6l (a tovribbiakban egytitt:
ingatlanhaszniil6) keletkez6 telepiil6si szikird hullad6k kezel6s6re fennrll16 krizszolg6ltat6ssal
kapcsolatban - a hat6lyos jogszabrilyoknak megfelel6en az Onkorminyzat 6s a

Kiizszolgdltat6 kdzdtti kapcsolatot, a Felekjogait ds k6telezettsd geit szabLlyozza.

.,

2.1. Az dnkorminyzat megbizza a Ktizszolgdlta t6t az alSbb meghatdrozott feladatok
elvdgzesdvel:
Kiskassa Kdzseg kdzigazgatesi teriilet6n a telepiil6si hullad6k begyrijt6s6vel 6s kezel6s,
elhelyezds c6lj6b6l tiirt6no rendszeres elsziillitiis6val a szerz6ddsben rogzitett id6tartamban,
valamint kezeldsevel 6s ii,rtalmatlanitiisiival - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrilkod6si Program
eszktiz- 6s l6tesitm6nyiillomrinyrinak igdnybevetel6vel-, kdzszolg6ltat6si szerzod6s keretdben:

- vegyes hullad6k gyrijt6se, kezel6se szillit6sa heti I alkalommal
- lomtalanitiis dvente 1 alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hullad6kgyrijtds, kezelds

2.2. A K zszolgiltatri vrillalja, hogy a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok efuegzesft 2017.
okt6ber l5-6n megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapjrin a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kizir6lagosan jogosult
Kiskassa K6zs6g k<izigazgatiisi teriilet6n a telepiildsi hullad6k gyiijt6s6re 6s kezeldsdre
iranyul6 k6zszolgiltat6s elliitiisilra.

A k6zszolg6ltatiis megnevezdse: telepiildsi hulladdk gyrijt6s6re ds kezel6s6re ir6nyul6
kdzszolgriltat6i feladatok elliitrisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
a hi:ztart6si hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdsz6t kdpezo vegyes hullad6k:ira is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A kdzszolg6ltatiis teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Kiskassa Krizsdgkozigazgatitsi teriiletdn.
A kdzszolgaltatris kcirdbe tartoz6 hulladdk elhelyezdse 6s kezeldse: a Kdk6nyi Region6lis
Hullad6kkezel<i K<izpontban, a g6rcsdnyi lerak6ban, vagy miis, k6myezetv6delmi, miikdddsi
engeddllyel rendelkez6 hulladdklerak6ban.
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3. Az6nkormdnyzatkiitelezetts6gvdtlatr{sa

3,1. Az Onkormrlnyzat a 2. pontban irt k<izszolg6ltates elletesera a Kiizszolgiltat6nak
kiziir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az OnkormSnyzat kotelezetts6get vellal:

a) a kdzszolg6ltatiis hat6kony 6s folyamatos elliitdsrihoz a Kiizszolgdltat6 sz mdra
sziiks6ges informrici6k 6s adatok szolg6ltatrlsrira,

b) a ktizszolgiiltat6s krirdbe nem tartozo hullad6kgazdrilkodrisi tevdkenysdgek
kdzszolg6ltat6ssal t6rtdn6 6sszehangol6sAnak el6segitdsdre,

c) a kdzszolgiiltatdsnak a telepiil6sen v€gzett miis kdzszolgaltatrisokkal val6
6sszehangoldsilnak el6segit6sdre,

d) a Kiizszolg6ltat6 kizrir6lagos k<izszolg6ltat6si jogiinak biaositdsara,
e) a telepiilds lak6i vonatkoziisiiban n6v- 6s cimjegyz6k i*adlsAra, adategyezet6sre,

f) kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapjrlul szolg6l6 adatok 6tad6siira,
g) az Onkorm6nyzat irltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmertil6 kdlts6gek megrdrit6sdre,

h) a telepiil6si igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyiijt6sdre, sziillit6srira, kezel6s6re

szolgiil6 helyek 6s ldtesitm6nyek meghatdroziisrira. Ennek keret6ben kijeldli - a

Kiizszolgrlltat6val egyeztetve - azokat a gyiijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a ktizszolgrlltat6 ritvegye k6zteriileten a hullad6kot azon ingatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKdzszolgiltat6 eltal alkalmazott gdpjdrmrivel nem tud behajtani,

i) a hulladdksz6llit6 jarmii szitmfua megfelel6 ritviszonyok biaosittisiira, (kiil6niis
tekintettel a t6li h6- ds sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kdzrit rirszelv6ny6be bel6g6
faagak lev6gris6ra.),

j) a kcizszolgriLltatiisi szerz6d6s kozzltdlel5rol a helyben szokiisos m6don gondoskodik,

k) gondoskodik az elkiilcinitett hullad6kgyiijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszervez6s616l.

4. AKiizszolg6ltatrikiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kdzszolgilltat6 gondoskodik:
- A haztartesban keletkez6:

- Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udiilo ingatlanok eset6ben az ellStSsi id<iszak 6 h6nap - riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht.

47.$ (4) bekezd6se alapj n az ingatlanhaszn6l6k rtszire az 6ves hullad6kgazdrilkod6si

kiizszolgriltatrisi dij 5O%-et kell megillapitani.)
- Elkiildnitetten gyiiiitott hullad lkhitzhoz men<i rendszerrel 6s gyiijt<iszigeteken

- Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal
tdrtdn6 6sszegyrijtdsdrdl, elszdllitiisiir6l ds kezel6s6rdl.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezri h6ztartasi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
<isszegyiijt6s6r6l, elsz.illitrisrfu6l 6s kezelds6r6l.

- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyrijt<i ponton, hullad6kgyrijt6 udvarban a hullad6k
dtv6tel6r6l, 6sszegyiijt6s6rol, elszrlllitrisri,r6l 6s kezel6sdr6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnywel6s,szrimvitel, bdrszirnfejt6s
- adminisztr6ci6, nyilvdntart6s, adatbiizis-kezelds
- jogi iigyvitel



i)
k)

c.) az bnkorm inyzattal egyiittmiikiidve a fogyaszt6k szitmfura kiinnyen hozzlferhelo
iigyf6lszolgrilat 6s trij6koztatrisi rendszer miikddtet6se (Kdzponti iigyfdlszolgriltat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint a kdzszolgiiltatrissal kapcsolatos lakossrigi trij6koztatris.

4.2. A Kdzszolgdltat6 kdtelezettsdget v6llal tovdbbri:
a) a kdzszolgiiltatris folyamatos 6s teljes korii ellatasAra,
b) a k6zszolgiiltatris meghatiirozott rendszer, m6dszer ds gyakorisag szerinti teljesitds6re,
c) a k6myezetv6delmi hat6s6g riltal meghat6rozott minosit6si osztaly szerinti

kiivetelm6nyek biztositiisiira 6s a minosit6si engeddly hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6si szerzSdds hatrilyoss6giiLnak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a ktizszolgriltatiis teljesitdsdhez sztiksdges mennyisdgii 6s min<is6gri jrirmti, g6p, eszkdz,
berendezds biztosit6siira, a sziiksdges ldtsz6mri 6s k6pzetts6gii szakember alkalmazislra,

e) a k<izszolgriltatris folyamatos, biztonsiigos 6s b<ivithet<i teljesit6s6hez sztiks6ges
fejleszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

f) a kdzszolgiiltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek ds

l6tesitmdnyek ig6nybev6teldre,
g) nyilvrintartrisi rendszer miikddtet6s6re 6s a kdzszolgriluds teljesitds6vel 6sszefiiggo

adatszol96ltatds rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilvri,ntart6si, adatkezeldsi 6s adatszolgdltatiisi rendszer l6trehozrisilhoz 6s folyamatos

miikiidtetdsdhez sziiks6ges feltdtelek biztosit6sri,ra,
i) a fogyaszt6k szdmrira kdnnyen hozzAflrheto iigyfdlszolgiilat 6s t6jdkoztatdsi rendszer

miikddtetds6re.
a fogyaszt6i kifogrlsok ds 6szrev6telek elint6z6si rendjdnek megiillapitrls6.ra,
a tev6kenys6g ell6tasiihoz sztiks6ges biztositassal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyrijt a felel6ss6gi kdrben bekcivetkezett Onkormrinyzatnak okozott esetleges kiirok
enyhit6sdre,

l) biztosida, hogy a vegyes hullad6k gyiijtdsdhez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiilijnbriz6
iirm6rt6kii gyrijt<ied6ny kdziiI v6laszthasson,

m) tdbblethulladdk elhelyezdsdt szolgdl6, a Kdzszolg6ltat6 riltal biztositott zsi*.
forgalmazds6ra,

n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazdrilkodrisi Program eszkdz- 6s l6tesitmdny iillom6nyiinak
haszniial ra.

A Ktizszol96ltat6 hutlad6kgazdrilkodrlsi enged6ly6nek sziima: OKTF-KP/2538 -1012016
A Kdzszolgriltat6 megfelel<is6gi vdlemdny6nek szrima: OHKT 3700-9812016
A KdzszolgiiLltat6 min6sitdsi enged6ly6nek szrima: PE/KTF12022-2012017

5. Mentesiil a Kiizszolgrlltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kdtelezetts6g6t6l vis major
eset6n, toviibbii ha az Onkormiinyzat nem bizlrosit az ingatlanok megkdzelitdsdhez olyan
titviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan a kozitl, amely a

Kiizszolgdltatri g6pjarmtiveinek balesetmentes kdzleked6sdt biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgrlltatri az akaddly elhrirulisrit kdvet<i legktizelebbi szrillitrisi napon kdteles
szolgdltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llitiisi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gii teleptit6si hulladdk elszlllitasara is.

6. A Kiizszolgdltatri jogosult megtagadni a hulladdk elszillitiisiit:
- az dnkormiinyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 tarol6eddny kihelyezdse eseten,

- ha a t6rol6eddnyben a telepiil6si (kommunrilis) hulladdk kcir6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k<i-, 6p(t6si trirmel6k, 6llati tetem, mar6, mlrgezo
anyag, elektronikai hultaddk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, stlyri tingy, amely veszdlyezteti a



hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongdlhatja a

gyiijt6berendezdst, illetve iSrtalmatlanitiisa soritr vesz6lyezteti a kdmyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6nyos, z6rt t6rol6eddnyben, illetve nem a Kiizszolgdltat6tril
v6siirolt j elzett zs6kban kertil kihelyezdsre,

- a hulladdk oly m6don keri.il kihetyezdsre, hogy a tiirol6eddny mozgatesakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt eddny)

- ha a trirol6ed6ny ktiriil szabiilltalanul, annak mozgatiist ds iirit6st akaddlyoz6 m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tarol6ed6nyek matriciij6nak
hiiinya, illetve seriilese esetdn.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltat6 jogosllt alviillalkoz6kat ig6nybe venni. A Kiizszolgdlta16 az alvAllalkoz6
ig6nybev6tel6t k<iteles az Onkorminyzat szemAra bejelenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvdllalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolg6ltatri rigy felel,
mintha maga jiirt volna el.

8. A Kiizszolgdltatis teljesit6sevel iisszeffigg6 adatszolg:iltatiis biaositrisa drdek6ben a

Kiizszolgiltat6 az 1./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilvrintartrisi rendszert kdteles vezetni, mely taftalmazza a szolgdltatrisi teriiletr6l elszrillitott

6s riLrtalmatlanitott telepi.il6si hulladdk mennyis6g6t.

g. A kdzszolgiiltaHs igenybeveteldre kdtelezettek a kdzszolgiiltatris teljesitds6vel

kapcsolatos min6sdgi 6szrevdteleiket, kifogrisaikat iriisban a Kdzszolgdltatri sz6khelydre

(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolg{ltatri kdteles ir6sban l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre

k<iteles a Kiizszolg6ltatri kdmyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kdzszolgriltatisi

tev6kenys6g6vel okozati <isszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, €szrevdlel az

Onkorm6nyzat helyi hulladdkkezel6si k<izszolgriltatris rendj616l sz6l6 rendelet6nek

rendelkez6sdt kifog6solja, a Kiizszolgdltatt6 30 napon beliil kdteles az tigyiratot - a panaszos

egyidejii 6rtesit6se mellett- az Onkorm{nyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgdltat6sdija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiiltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmt-
szabiilyoziisi Hivatal javaslatrinak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

AHr.32lA. g-a alapjrin az lllami hulladdkgazd6lkodrisi kcizfeladat kereteben az 6llam beszedi

a kdzszolg6ltatrisi dijat 6s kifizeti a kcizszolgiiltat6knak a hulladdkgazd6lkod6si

kdzszolgriltatiisi dij meg6llapitds66rt felel6s miniszter 6ltal meghat6rozott szolg6ltatrisi dijat,

Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordindl6 szeNezetel (a tov6bbiakban: Koordinrll6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi k<izszolgdltat6, a telepiildsi <inkormiinyzat, valamint a hullad6kgazdrllkoddsi

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatktirdnek gyakorl6sdhoz sziiksdges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolgdltatiisi dij felosztrisrinak elv6t. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslatS.nak figyelembevdtel6vel rendeletben iillapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a k6zszolgiiltat6nak fizetend<i szolg6ltatrisi dijat.
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A kcizszolg6ltat6 6ltal alkalmazott k6zszolgiiltatrisi dij megrillapitdsa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,
valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel<ien t6rt6nt.

Az Onkormrinyzat a hullad6kgazdritkodrisi ktizszolgiiltatiisi dijat az egyes termdszetes szemdly
ingatlanhaszn616k helyett egyd,sszegben megfizeti az aklbbiak szerint:

ra 385/2O14. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil ds dletvitelszeden haszniil6 termdszetes
szemely ingatlanhaszndl6 rdszere, a teleptlldsi dnkormAnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjrin.

Ipari (gazddlkod6 szervezetek) dijak:
120 literes eddny: 213,- Ft + Afa
240 literes ed6ny:425,- Ft + Afa

I 100 literes ed6ny: I 950,- Ft + Afa

Tdbblethulladdk gyiijtdsdre szolg6l6 zs6k iira: 361,- Ft+Afaldb.

Szerzcid6 Felek az 6ltaLinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintetdben mindenkor a hatiilyos
AFA t6*d.ry rendelkezdseinek migfeleltien jrimak el.

11. Allami hullad6kgazdrilkod{sikdzfeladat-ell6tris

f 1.1 Az iillami hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladat ell6tiisri,ra ldtrehozott szervezet
kijelcil6sdrril, feladatkdrdr6l, az adatkezelds m6dj:ir6l, valamint az adatszolgiiltatrisi
kdtelezettsdgek rdszletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjri.Ln a Kormiiny a Ht. l2lA. g (l) bekezddsben
meghaterozott feladatokra Koordinril6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazdrilkodrisi
KoordinAl6 6s Vagyonkezel6 ZitrtkiSruen Miik6d6 R6szv6ny,tiirsas6got jel6lte ki.

ll.2 A Koordiniil6 szerv a kdzszolgriltatrlsi dijakra vonatkoz6 sz6mliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolgriltatris alapj6n 6llitja ki. A kdzszolgriltat6 hiiinyos vagy
k6sedelmes adatszolgriltatiisa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelel<i adatszolg6ltatrissal
drintett ingatlanhaszniil6 tekintet6ben a Koordindl6 szerv riltal legut6bb kiszirnkzott
k<izszolgiiltat6si dijr6l allit ki szlml6t. Az ezzel6sszefiiggdsben keletkez<i dijkonekci6 eset6n
minden helytrilldsi kiitelezetts6g a krizszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez<i kdzszolgdltatiisi
dijkiiltinbdzet pozitiv mdrleg6t a Koordiniil6 szerv a kdzszolgriltat6nak fizetend6 eseddkes
szolgiiltatrisi dijba beszrimitja. A kdzszolgiiltat6 hidnyos vagy helyelen adatszolgdltatiisiib6l
eredo, a Koordiniil6 szerv 6ltal nem megfelel<i adattartalommal kirillitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezm6ny6rt a kdzszolgriltat6t terheli a felel6ssdg.

11.3 A Koordin6l6 szert az Adatkorm.rend. 20. S (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megrillapitja azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs k6zszolgiiltat6si dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgiitatiisban, ugyanakkor vdlelmezhet6, hogy az ingatlannal
<isszefiigg6sben teljesitds tdrtdnt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kdmi az illetdkes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriltarrisb6l hirinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megrillapit6sa 6rdek6ben.

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

Telepiil6sen hasznrilt
ed6ny darabsziim

Havidij
(nett6 Ft)

I 10- 120 liter 164.- 94 66.802.-
80 liter 1 19,- 0 0
60 liter* 89,- 0 0

Mindrisszesen: 66.802,-



A fentiek alapjiin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a
kdzszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiiltat6t, hogy a megktilddtt ingatlanokon v6gzett
szolgriltatrisrinak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgriltatdst
legkds<ibb az 6rtesit6s k6zhezveteldt k<ivet6 8 napon beltil.
A konekci6t kiivetoen - a kdzszolgAltat6 elt6rii adatszolgiiltatiisa hiriny6ban - a Koordiniil6
szerv a kdzszolgriltatdsi dijat az ingatlantulajdonosnak szini zza ki.

ll.4 A Koordindl6 szerv a kiszAni|zoft 6s az ingatlanhaszniil6 dltal hatririd6n beliil ki nem
fizetett kdzszolg6ltat6si dij behajtdsa 6rdek6ben int6zkedik.

1f.5 A Kiizszolgiiltat6 r6sz6re a kdzszolg6ltatiisi szerz6ddsben r6gzitett feladatok ell6t6s66rt
a Koordiniil6 szerv a hulladdkgazd6lkodrisi k6zszolgriltatdsi dij megrillapitdsri6rt fele16s
minisaer iiltal meghatrirozott szolgriltat6si dijat fizet.

1f .6 A k6zszolgrlttat6 az OnkormriLnyzat. mint elkitdsdrt felelos 6ltal kiadoft
teljesitdsigaTohissal igazolja, hogy a kdzszolgriltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kdzszolgiiltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rdszdre a
rendszeres adatszolgdltatds kereteben tdrtdnri megktilddse a szolgiiltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkormiinyzat kdteles a teljesitdsigazol6st a Kdzszolgriltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett
id6szakot k6vet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a teljesit6sigazoliis
kiad6siival alapos indok ndlkiil kdsedelembe esik, rigy a kdzszolgaltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez6 krinit az 6nkormrlnyzat feld drv6nyesiteni.

ll.7 2016. jrilius l. napj6t6l a szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltatris
teljes ktizvetlen ktilts6ge megt6ritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesitds6r6l a Koordin6l6
szerv gondoskodik [gy, hogy a kdzszolgaltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a
Koordin6l6 szerv iiltal kijelcilt szervezetnek atadni. 2016. jflius 1. napj6t6l a haszonanyag-
6rt6kesitdsb6l eredci bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

ll.E A Koordinril6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolgriltatiisi szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelel<is6g6t vizsgrilja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezddse alapjin az Onkormrinyzat a kdzszolgriltatrisi szerz<id6st
annak megkdtds6t vagy m6dosi6set k6vet6en halad6ktalanul, de legkdsobb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordinril6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgfltatfsi szerz6d6s hat:ilya

Felek jelen szerzriddst 2017. okt6ber 15. napjrival kezd6dri hat6llyal hatiirozott idore,2027.
oktriber 14. napjdig kdtik.
Felek a szerz6d6st ktiztis megegyezdssel, csak iriisban m6dosithatjak.

13. Akiizszolgriltatfsiszerz6d6smegsziin6se

A kcizszolgiiltatiisi szerz6d6s megsziinik
a) a berne meghaterozott id6tartam lejrirtrival,
b) a Kdzszolg5,ltat6 jogut6d n6lki.ili megszrin6s6vel,
c) elalkissal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6d6tt meg,
d) felmondiissal
e) a felek kdzds megegyezdsdvel.

13.1 Az Onkormriny zat a kozszolg6ltatrisi szerz<id6st a Polgiiri T<irv6nykiinyvben
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meghatdrozott felmondrisi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a K6zszolgiiltat6
o a hulladdkgazddlkod6si k<izszolgiiltatrls elliit6sa soriin a kdmyezet vddelm6re

vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a rA vonatkoz6 hat6srigi d<int6s eloir6sait sflyosan
megsdrtette, 6s ennek t6ny6t a bir6siig vagy a hat6srig jogerosen megrillapitotta,

o a szerz6ddsben megrillapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette.

13.2 A hullad6kgazddlkodrisi kcizszolgriltat6si szerzciddst a telepiil6si iinkormiinyzat
felmondja, ha a kdzszolgilltat6 nem rendelkezik min6sitdsi enged6llyel vagy megfelelos6gi
v6lemdnnyel.

13.3 A Kdzszolgdltat6 a Polgriri Tdrvdnykdnlwben meghatarozottakon trilmenoen a

ktizszolg6ltat6si szerzoddst akkor mondhatja fel, ha
. az Onkormiinyzat a kozszolgitltathsi szerzod€,sben meghat6rozott kdtelezettsdg6t -

a Ktizszolg6ltat6 felsz6litrisa ellen6re - stlyosan megs6rti, 6s ezzel a

Kdzszolgriltat6nak kert okoz, vagy akadilyozza a hullad6kgazd6lkoddsi
kiizszolgiiltatds teljesit6s6t; vagy

. a krizszolgdltat6si szerz6d6s megkdt6sdt kdvet6en hat6lyba l6pett jogszab6ly a

k6zszolg6ltatrisi szerzod6s tartalmi elemeit fgy vriltoaatja meg, hogy az a

Kdzszolgiiltat6nak a hulladdkgazdriLlkodrisi kdzszolgriltatiis szerz6d6sszerii
teljesit6se k<ir6be tartoz6 ldnyeges ds jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben sdrti.

13.4 Ha a hulladdkgazdrilkoddsi szerz6ddst a kdzszolgriltat6 felmondja, a telepiil6si
cinkormiinyzat haladdktalanul gondoskodik az ij kozszolgiltat6 kivrilasa6srlr6l.
A fentiek teljesiil6se eset6n a kdzszolgrlltatrisi szerz6dds felmondrisi ideje 6 h6nap.

A felmond6si id<i alatt a k6zszolgriltat6 a hullad6kgazdrilkoddsi kdzszolg6ltatiist viiltozatlanul
elLitja.

Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghifisul, illetve ha a szerz6dds neki
felr6hat6an sziinik meg, az Onkorm6nyzat a kdzszolgitltatdsi dij 50%-ri,nak megfeleki
meghirisuliisi k6tb6r fizet6sdre kdteles.

13.5 Felek a szerzod6st krizcis megegyez6ssel btfu'mikor megszrintethetik.

14. Eljir{s a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A k6zszolgriltat6si szerz6d6s megsziinese vagy megsziintet6se eset6n a Kdzszolg6ltat6 az [j
k6zszolgiiltat6 kivdlasaris6ig, de tegfeljebb 6 h6napig a kdzszolgiiltatrist v6ltozatlanul elLida.
A hullad6kgazddlkoddsi k6zszolg6ltatrisi szerz6d6s megsziin6se esetdn a kdzszolgriltatris
ellatasAval kapcsolatos, folyamatban l6v<i iigyek iratait 6s nyilvriLntartiisait a Kdzszolgiiltat6 a
telepiildsi 6nkormenyzatnak a kdzszolgaltatrisi szerz6d6s megszrin6se napjrin ritadja.

15. Jogvitrik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsrisorban az egym6s k6z6tti t:irgyaldsok
sordn igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitiit a Felek t6rgyal6s [tj6n 60 napon beliil nem tudjiik rendezni, a bir6s6gi
elj6rris lefolytatris6ra a P6csi Jdr6sbir6s:ig, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a Pdcsi Tcirvdnyszdk
illet6kess6g6t kdtik ki.



16. 6rtesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos brirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st irasba kell
foglalni.

A szerz<idds teljesit6s6vel kapcsolatos tigyint6z6sre, nyilatkozaft6telre jogosultak:

az 6nkorminyzat r6sz6r6l:
ndv: Veszp armester
telefon:
fax:
e-mail: 

4u 
bin-n!-a'l o. 

flr^o.:t cr,v.-

a Kdzszolgf ltat6 rdsz6rol:
n6v: Bir6 P6ter iigywezet6
telefon: 721 502-132
fax:72/805-370
e-mail: delkom@delkom.hu

17. Mecsek-DrdvaHullad6kgazdilkod6siProgram

A Ktizszolgdltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tes(tm6nyeket 6s eszkdzdket a kdzszolgiiltatiis teljesitdse kapcs:in.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy akivetik magukat a Tiirsuliisi Tanrlcs hatrfuozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzod6s brirmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
6rvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6srig, vagy bir6srig
annak drvdnytelens6g6t Sllapitja meg, rigy a szerzod€s tdbbi r6sze 6rv6nyes 6s

kikdnyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil brirmetyik F6l a szerz6d6st nem kdt6tte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben els6sorban a hulladdk6l szol6 2012. €vi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a k6zbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorsz6g cinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny (Mdtv), valamint a

Polgriri Tdrv6nykdnyvr<il sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
iryazati j o gszab itl yo k irri,nyad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmez6se utriLn, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6vahagy6lag irjdk al6.

Kiizszolgiltat6
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiskassa Kiizs69
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