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PIR sz6m: 4l 7875
ad6szrirn: | 5 4 17 87 3217
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- tovilbbiakban egyiittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen ds napon az akibbiak
felt6telek mellett:

Szerzod6 felek jelen ktizszolg6ltat6si szerz<id6s megkdtdsekor figyelembe vettdk a
k6zbeszerzdsek<il sz6l6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. g-6t, mely szerint a kcizbeszerz6si
6rtdkhatiirok :

a) erx6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott krizbeszerzdsi 6s koncesszi6s beszerz6si
drt6khatrirok (a toviibbiakban: uni6s drtdkhatrlrok);

b) a kdzponti kdltsdgvetdsr6l sz6l6 t6rv6nyben meghat6rozott k<izbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerzdsi 6rt6kha6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si tiirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti drtdkhatdrokat a krizponti
k6lts6gvet6srril sz6l6 tcirv6nyben dvente kell meghatrirozni. Az egyes beszerzdsi trirgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s 6rt6khatri,rokat a mindenkori kcilts6gvetdsi t<irvenyben 6vente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgdltatiis becsiilt drt6ke olyan szerzridds esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirozott id5re, ndgy 6vre vagy ann6l rdvidebb id<ire kdtend<i szerzod6s eset6n a
szerz6d6s idotartama alatti ellenszolg:iltat6s;

b) hat{rozatlan id6re kdtdtt szerzrid6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb idore kritendo szerz<id6s
eset6n a havi ellenszolgriltatiis negl.vennyolcszorosa.

A Magyar Kdzt6rsas6g 201'7.6vi ktilts6gvetdsdrol sz6l6 2016. 6vi XC. tdrv6ny 70. g (1)
bekezd6se rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerz6si
6rtdkhatiir 2017. jant|r I -j6t6l szolgiiltatiis megrende16se eserdben: 15,0 milli6 forint.

Felek megiillapitjrik, hogy fentiek alapj6n jelen szerz<id6s nem esik a kd,zbeszerzesi eljiiriis
hatrilya al6.



Szeru6do Felek a telepiildsi hulladdk gyrijt6sdre, szrlllitrlsra 6s kezel6sre vonatkoz6
kcizszolgilltatiis folyamatoss6giinak biztositAsa 6rdek6ben a telepti[6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kritelezettsdgek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi 6nkormiinyzati rendelet
vdgrehajt6s6ra az aliibbi szerz<id6st ktitik meg:

l. A szerziid6s c6lja
1.1. Magyarorszrig helyi rinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. ttirvdny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok kcir6ben
elLitand6 helyi 6nkormrinyzati feladatok kcizd tartozik kiildn<isen a kdmyezet-egdszsdgtigy
(kdztisztas6g, telepiiLl6si kcimyezet tisztasdg6nak biztosit6sa, rovar- 6s r6gcsiil6irt6s) 6s a
hulladdkgazdrilkod6s.

A hulladdk6l szol6 2012.6vi CLXXXV. ttirveny (a toviibbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se
szerint a telepiildsi <inkormiinyzat a hullad6kgazdrilkoddsi kcizszolg6ltatiis ellatiis6t a

k<izszolgiiltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkodasi kdzszol96ltatrisi szerzod6s ritjrin biztositja.

1.2. Jelen szerzodds az Onkormrinyzat Kdpvisel6-testtilete . .. ... ... . ... (..........) Kt.sz.
hat rozata alapj an j 6tt l6tre .

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Kismiinyok Kiizs6g kdzigazgatiisi teri.iletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknril, haszniil6kniil (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasznril6) keletkezo telepti16si szikird hullad6k keze16s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltatrissal
kapcsolatban - a hat6lyos jogszabrilyoknak megfelel<ien - az dnkorm flnyzat es a

Kiizszolgdltat6 kdz<itti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kdtelezetts6geit szab{lyozza.

)
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolg6lta t6t az alihb meghatdrozott feladatok
elv6gz6sdvel:
Kismiinyok Kdzsdg k<izigazgatiisi tertilet6n a telepiildsi hullad6k begyiijtdsdvel 6s elhelyez6s
cdljrib6l ttirt6n6 rendszeres elsziillitrisiival a szerzriddsben r6gzitett idotartamban, valamint
kezel6sdvel 6s rirtalmatlanitrisdval - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazdrilkoddsi Program eszk<iz-

6s l6tesitmdny6llomiiny6nak igdnybevdtel6vel-, kiizszolgriltatilsi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hultaddk szallitiisa heti I alkalommal
- lomtalanit6s dvente I alkalommal
- elkiildnitett /szelektiv/ hulladdkgyiijt6s gyiijt6szigetes 6s hrizhoz meno rendszerben

2.2. A KdzszolgLiltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6sdt 2018. janu6r l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapjrfur a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabatyoknak 6s az tinkormdnyzati rendeletnek megfeleltien kiz6r6lagosan jogosult

Kismrinyok Kozs6g kozigazgatesi teriilet6n a telepiil6si hullad6k gyfljt6s6re 6s kezel6sdre

iriinyulo kcizszolgiiltatiisok ell6tAsara.

A kdzszolgiiltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyi.ijt6sere 6s keze[6s6re ir6nyul6
ktizszolgriltat6i feladatok elliitrisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszniil6
a hi,ztarthsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k r6sz6t k6pezo vegyes hullad6kdra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6sdre tekintettel.

A kcizszolgriltates teljesitds6nek tertileti kiterjeddse: Kismrinyok K<izsdg kdzigazgat6si
teriilet6n.



A kdzszolgiiltatiis krir6be tartoz6 hulladdk elhelyezdse 6s kezeldse: a Kdkdnyi Regioniilis
Hulladdkkezelci Kdzpontban, a gdrcscinyi lerak6ban, vagy m6s, kdrnyezetv6delmi, mtikdddsi
engeddllyel rendelkez<i hulladdklerak6ban.

Az Onkorm{nvzat kiitelezetts6p-{ltal:lsa

3.1. Az 6nkor minyzat a 2. pontban (rt kdzszolg:iltates elletesara a Kiizszolg:lltatrinak
kizar6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkormrinyzat kdtelezeft s6get viillal :

a) a ktizszolgiiltatris hatdkony 6s folyamatos elLitdsri*roz a Kiizszolgrilta tit szirm[ra
szi.iks6ges informiici6k ds adatok szolgiiltat6s6ra,

b)

c)

d)
e)

0
c)

h)

a krizszolgiiltatiis krirdbe _n.. tartozo hu ad6kgazd6rkodrisi tev6kenysdgek
k<izszolgrlltatiissal t6rt6no cisszehangoliisdnak elcisegit6s6re,
a kcizszolgiiltatiisnak a teleptildsen vlgzett miis kcizszolgiiltatrisokkal val6
risszehangolilsiinak elosegit6sdre,
a Kiizszolgdltat6 kiz:ir6lagos kcizszolgriltatiisi jogrinak biztositasera,
a telepiil6s lak6i vonatkozrisiiban nev- ds cimjegyz6k 6tad,isira, adategyezet6sre,
ked.vezm6ny, mentess6g eset6n annak atok dtades;;a-
az OnkormAnyzat iiltal rendeletben, v iztositott dijkedvezmdny vagy
mentessdg miatt felmertilci k<iltsdgek megt6r
a te.lepiil6si ig6nyek kieldgites6re alkalmas hu addk gyiijtdsdre, sziillitrisiira, kezeldsdre
szolg6l6 helyek es l6tesitm6nyek megharrirozrisriral dnnek keretdben kijercrri - aKtizszolgdltatrival egyeztetve - azokat a gyiijt<ipontokat, amelyek alkalmasak ana.

znAl6kr6l,
ehajtani,

re, valamint a kozrit iirszelvdry6b:T:i;;;

a krizszo196ltatrisi szerz6dds krizzdt6tel616r a heryben szokdsos m6don gondoskodik.
gondoskodik M erkiirdnitett hulladdkgyiijtdsi rendszer tr.t"yi fette[leinek
megszervezds6rcil.

i)
k)

4. AKiizszolgdltatrikiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgiiltat6 gondoskodik:
- A hAztartesban keletkez6:

i. V-egyes hulladdk heti egyszer

"',["J?;#"''l'j"f ::riT,:::f ,;,*]L jrlj;
ii. z men6 rendszerrel ds gyrij t6szigetekeniii. Lom hulladdk 6vente egyszeri alkalommal

tdrtdn6 6sszegyiijt6s6rcil, elszilliteisriLr6l 6s kezeldsdr6l.

A gazdrilkod6 szervezetekndl keletkez<i hlztafiasi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6krisszegyiijtds6r6l, elszilliriiser6l 6s kezeldsdr<il.

- Az lltala iizemertetett hullad6kgyrijtri ponton, hu addkgyiijt6 udvarban a hullad6kiitv6tel6rril, dsszegytjt6s6r6l, etszitiitaiarOt es kezel6s6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnyvel6s, sziimvitel, b6rszrimfejt6s



- adminisztriici6, nyilviintartrls, adatbilzis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorm nyzattal egyiittmrikridve a fogyaszt6k szlmAra k<innyen hozz'fdrheti\
iigyf6lszolgrilat 6s taj6koztat6si rendszer miikcidtet6se (K<izponti iigyf6lszolgriltat cime: 7 632

P6cs, Sikl6si u.52.), valamint a k6zszolgriltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tiij 6koztat6s.

4.2. A Ktizszolg{ltat6 k6telezetts6get v6llal tovribb6:

a) akozszolgitltatrls folyamatos ds teljes kdni elliltiis6ra,

b) a ktizszolg6ltat6s meghatiirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sdre,

"j a k6myezetv6delmi hat6s6g altal meghatArozott minosit6si oszt6ly szerinti

kiivetelm6nyek biztositiis6ra 6s a minositdsi engeddly hullad6kgazdrilko&isi

kdzszolg6ltat6si szerz<id6s hatiilyossiiganak ideje atatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszilgriltat6s teljesit6sdhez sziiks6ges mennyis6gii 6s min6s6gii j6rmii, g6p, eszkdz,

berendez6i biaositiisara, a sziiksdges ldtszrlmf 6s k6pzettsdgii szakember alkalmaziisara,

e) a k6zszolgriltatiis folyamatos, biztonsiigos 6s b6vitheto tetjesit6s6hez sztiks6ges

fejleszt6sek 6s karbantartesok elve9z6sere,

fl a kdzszolgdltatris k6r6be tartoz6 hullad6k

l6tesitm6nyek i96nYbev6tel6re,
g) nyilvrlLntartrisi rendszer miiktidtet6s6re 6s a

adatszolgrlltat6s rendszeres teljesit6sdre'

h) a nyilvantart6si, adatkezeldsi 6s adatszolgiiltat6si

mflkddtet6s6hez sziiksdges felt6telek biztosit6s6ra'

i) a fogyasa6k szdmdra k6nnyen hozzifdrheto iigyf6lszolg6lat 6s t6jdkoztat6si rendszer

kezel6s6re meghatiirozott helyek 6s

krizszolgiiltatas teljesit6sdvel 6sszefiiggo

rendszer l6trehozilsrihoz 6s folyamatos

miikddtetes6re,
j) a fogyaszt6i kifogrlsok 6s 6szrev6telek
(; u ,"iit"ry.dg ell'atesrfioz sziiks6ges b el6 fedezetet

nyUjt a ielei6ss6gi k6rben bekdvetkeze tleges k6rok

enyhitds6re,
l)biaositja,hogyavegyeshultaddkgyiijt6s6hezazingatlanhasznril6legal6bb2kiildnb6z6

iirm6rt6kti gyiijt6eddny kdziil v6rlaszthasson,

m) tobblethul[del elheiyez6s6t szolgiil6, a Ktizszolga{tat6 6ltal biztositott zs6k

forgalmaz6srira,
n) a frecsek-Drriva Hullad6kgazd6lkodrisi program eszkciz- ds ldtesitm6ny 6llomriny6nak

haszn6latiira.

AKtizszolgilltat6hulladdkgazd6lkod6sienged6ly6neksz6ma:oKTF-KP/2538-1012016
A Kozszoliiltat6 me gfel elos6gi vdlem6ny6nek sz6ma : OIIKT 3 0122-2'2017

e for.rollaltut6 minositdsi enged6lydnek sz6ma: PE/KTF nO22-2612017

5. Mentesiil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghat6rozott k6telezetts6g6tol vis major
" 

"*,gr, 
1""alia ha az 6nlormrinyzat nem bi4osit M ingatlanok megktizelit6s6hez olyan

ritviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentess6g, itletve egy6b_okb6l jdrhatatlan a koziJtl ' amely a

Kiizszol!{ltatri g6pjrirmfivei"nek balesJtmentes kdzleked6sdt biaositja. Ez esetben a

ior.rofatt"to 
-az 

akad1ly elhiirul6s6t kdvet6 legkazelebbi szrlllitrlsi napon k<iteles

szotgriltaini, mely alkatommal kdteles az elozo elmaradt sz6llitdsi napokon felhalmoz6dott

mennyis6gti telepiil6si hullad6k elszrillitiisdra is'

6. A Kiizszolg{ltatri jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6stit:

- az cinkorm6nyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 tarol6ed6ny kihelyezdse esetdn'

s,



- ha a tarol6eddnyben a telepiildsi (kommun6lis) hulladdk kdr6be nem lartozo anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si tdrmel6k, ellati tetem, mar6, m6rgez6
anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyotr zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedetmii, srilyf tirrgy, amely veszelyezteti a
hullad6kszrillitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrongiilhatja a
gytijt6berendez6st, illetve iirtalmatlanit6sa soriin veszdlyezteti a kdmyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvdnyos, ziirt trirol6eddnyben, illetve nem a Kiizszolgriltat6t6l
v6srirolt jelzett zsrikban keriil kihelyez6sre,

- a hutlad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a tiirol6ed6ny mozgatdsakor a
kisz6r6diis vesz6lye fennrill (nem lezdrt, illetve s6riilt ed6ny)

- ha a tiirol6ed6ny kdriit szabrilytalanul, annak mozgatrist 6s
t6bblethullad6k keriilt kihelyez6sre

i.iritdst akad6lyoz6 m6don

- amennyiben a tiirol6eddnyek jelz6se bevezetdsre kertil - a tiirol6eddnyek matricrijiinak
hiiinya, i lletve sdriil6se esetdn.

7. Az alv:illalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6ter6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. 
_ _Kdzszolgfi,{lta t6 jogosult alv6l lalkoz6lka;t igdnybe venni. A Klzszolgiiiat| az

alvrillalkoz6 igdnybevdtel6t kdteles az Onkorm6nyzat szimrira bejelenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvrillalkoz6 tevdkenysdgddrt a Kiizszolgiltat6 rlgy l.elel,
mintha maga jiirt volna el.

8' A Ktizszolgriltatris teljesit6s6vel cisszeftggo adatszolg6ltatiis biaositiisa 6rdek6ben a
Kiizszolgdltatr6 az 1.1 pontban meghatilrozott szolgriltat6si tertiletre vonatkoz6an elktil<initett
nyilviintartrisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiiltatrisi tertiletr6l elszellitott
6s Artalmatlanirott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9'. A k<izszolgriltatris ig6nybevdtel6re kritelezettek a k6zszolgriltat6s teljesitdsdvel
kapcsolatos min6sdgi dszrevdteleiket, kifogrisaikat irilsban a Kiizszolgdltatt6 sz6khelydre
(7-6.32 P_6.cs, Sikl6si u.52.) ttagy a 760l pdcs, pf 176. postacimre 

"kell 
cimezni, 6s aKiizszolgriltatri kdteles iresban l5 napon beliil megvrilaszolni. Haladdktalanul int6zked6sre

kiiteles a Kiizszolgf rtatri k<imyezetszennyez6s esereben, ha az a ttiroorgaitrtari
tev6kenysdg6vel okozati risszeftggdsben van. Amennyiben a panasz, 6.r."r?i"l u,onkormrinyzat helyi hulladdkkezeldsi kdzszolgdltatiis rendj6r<ii sz6i6 rendelet6nek
rendelkez6sdt kifogrisorja, a K{.zszorg6ttat6 30 napon beliil kotells az iigyiratot . u p-u.ro.
egyidejri 6rtesit6se mellett- az Onkorm:inyzathoz megkiildeni

10. Kiizszolgriltatdsdija
l0.l . A hulladdkgazdrilkod:isi kcizszolgriltatasi dijat a Magyar Energetikai es Kdzmii-
sz'ab|lyozAsi Hivatal javaslatri,nak figyelembev6telZvel az iliitdkes miniszter rendelerben
ritlapitja meg 6s a Koordinrit6 szerv szedi be.

AHL32/A. $-a atapjriLn az iilami hultaddkgazdrilkodesi kdzfeladat keretdben az 6llam beszedia kcizszolgriltatrisi dijat 6s kifizeti a kdzszolgiiltat6knak a hulladdkgazdaitodasi
kdzszolgaltaliisi dij megellapitase6rt felelos minisaer iiltal meghatarozott szotgattitasi alut,
Az rillam e feladatainak ell:itdsiira koordiniil6 szervezetet (a toveibbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi krizszolgiiltat6, a telepiil6si 6nkormiinyzat. valamint a hulladdkgazdrilkodrisi
ldl..jrTe.y tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Kooriini 6 szerv
feladatkdrdnek gyakorliisri.troz sztiks6ges.



A miniszter rendeletben dllapitja meg a beszedett kcizszolg6ltatiisi dij felosaiisri,nak elv6t. A
minisZer a Koordiniil6 szerv javaslatdnak figyelembevdtel6vel rendeletben illapitja meg a

Koordinrilo szerv riltal a kiizszolgiiltat6nak fizetend6 szolgriltatrisi dijat.

10.2
A kcizszolgrlltat6 iiltal alkalmazott kdzszolg6ltatrisi dij megdllapitasa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tdrt6nt.
Az ingatlanhasznril6k riltal fizetend6 iirit6si dijak:

Lakossiigi diiak:

60 literes eddny: I17,- Ft + Afa*

80 literes eddny: 156,- Ft + Afa

I I 0- 120 literes eddny: 215,- Ft + Afa

Ipari (s.azd6lkod6 szervezetek) dijak:

60 literes edeny: t30,- Ft + Afa

70 literes eddny: 152,- Ft + Afa

1 l0 literes eddny: 239,- Ft + Afa

240 literes eddny: 521,- Ft + Afa

60 literes eddny: 117,- Ft + Afa

70 literes ed6ny: 137,- Ft + Afa

110-120 literes ed6nY: 215,- Ft + Afa

240 literes eddny: 468,- Ft + Afa

*a 3g512014. (xtl.3l-) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszerfien hasznel6 termdszetes

szemely ingatlanhaszn6lo rdszdre, a telepuldsi dnkormiinyzat 6ltal kiadott igazolds alapj6n'

Tdbblethullad6k gyiijtes6re szolgril6 zsdk iira: 361.- Ft+Afa/db'

szerzodS Felek az riltaliinos forgalmi ad6 megfizetese tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

AFA tci*6ny rendelkez6seinek megfelel6en jrimak el.

11. Allamihullad6kgazd6lkodisi kiizfeladat-elldt6s

l1.l Az rillami hullad6kgazdrllkoddsi ktizfeladat ellatesAra ldtrehozott szervezel

kijeliilds6r6l, feladatkdr6rot, az adalkezells m6dj616l, valamint az adatszolg6ltatrisi

kdtelezettsdgek r6szletes szabalyair6l sz6l6 6912016. (lll. 3l ) Korm rendelet

(Adatkorm.r-end.) 3 $ (l) bekezdise alapjan a KormriLny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben

meghatarozott fetaautotiu Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdalkoddsi

Koirdinril6 ds Vagyonkezelo Zirtkoruen Miik6d6 R6szv6ny't6rsasiigot jel6lte ki.

11.2 A Koordin6t6 szerv a kdzszolgriltat6si dijaka vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.

20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolgiiLltat6s alapj6n rillitja ki. A k<izszolgiiltat6 hi6nyos vagy

k6sldelmes adatszolgeltatiisa eset6n a Koordinril6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltatiissal

6rintett ingatlanhas;fl6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6mlazott

kdzszolg6lf,trisi dij161 6llit ki sz6mt6t. Az ezzel tisszefriggdsben keletkezo dijkorrekci6 eset6n

mindenlelytrill6si kdtelezettsdg a kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgriltat6si
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dijkiildnbcizet pozitiv m6rlegdt a Koordinel6 szerv a k<izszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes
szolgriltatrisi dijba beszrimitja. A k<izszolg6ltat6 hi6nyos vagy helyelen adatszolgeltatAsiib6l
ered<i, a Koordiniil6 szerv dltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szriml6kkal
kapcsolatos valamennyi krivetkezm6ny6rt a kcizszol96ltat6t terheli a felelciss6g.

11.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgaltat6sb6l
kiindulva megrillapida azon ingatlanok kcirdt, amelyre nincs kdzszolgiiltat6si dijfizet6s
meghatiirozva az adatszolgriltatasban, ugyanakkor vdlelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszefi.iggdsben teljesirds tdrt6nt. A Koordiniil6 szerv e kcirben jogosuliingyenesJr adatot
kdmi. az illetdkes hat6srigt6l a 20. g (l) bekezdds szerinti adaltszotgaltiiasbOl hianyzO
ingatlanok 6s sziiksdges adataik megdllapitiisa drdekdben.

1 fentiek alapjrin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megkiildi a
kcizszolgriltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiiltat6t, hogy a megkiildcitt ingatlanokoi v6gzett
szolg6ltatrisiinak megfelel<ien korrigrilja a 20. $ 1t; uet<ezaes szerini adatszolgairatiisr
legk6sobb az 6rtesit6s klzhezvetelet k6veto g nupon b"ltil.
A korrekci6t kdvet<ien - a ktizszolgiiltat6 eltdr<i adatszolg6ltatiisa hirinyiiban - a Koordinril6
szerv a kcizszolgiiltatiisi dijat az ingatlantulajdon osnak szitrnliu,zaki.

1l'4 A Koordiniil6 szerv a kisz1rml|zott ds az ingatlanhaszniil6 riltal hatriridcin beliil ki nem
fi zetett k6zszol griltatrisi dij behaj tiisa 6rdekdben intJzkedik.

I 1.5 A Kdz krjzszol en rdgziten feladarok ellatasAdrta Koordinrilti azdrilko si dif megrillapita.ae.t f"t"tO,minisaer riltal riltatrisi

11.6 A elliites6rt felelcis 6ltal kiadottteljesitdsiga it6sdvel kapcsolatban kiiogAsa nemmertilt fel. tal a Koordiniil6 szerv r6sz6re a
1e1{sz_eres adatszolgiiltatds keret6ben tdrt6n6 megktilddse a szolgdltat6si dij fizetJs6nekfelt6tele.
Az Onkormiinyzat kdteles a teljesitdsigazoldst
id<iszakot kcivet6 5 napon beliil kiadni. ame
kiadiis6val alapos indok n6lkiil k6sedelembe
kapcsolatban keletkezci kiir6t az Onkormdnvzat

ban a hullad6kgazdrilkod6si k<izszolgriltatris
a haszonanyag 6rtdkesitds6r6l a Koordinril6

iltat6 valamennyi haszonanyagot k6teles a

6rtdkesit6sb6l ered<i bevdtel a Koordiniil6 r..*:lii.,iH.u;.jrilius 
l' napjrit6l a haszonanvag-

iisi krizszolgriltatesi szerz6dds Ht. 92lB. g (2)

z 0nkorminyzat a k6zszolgdltatiisi szerz<jd6st

elektronikus riton megkiirdi a Koordinrir6.r.*.1r1'3*lotulanul' 
de legkds6bb 8 napon beliil

12. A kiizszo 6s hat:ilva
Felek jelen szerz r 01. napjrival kezdod<i hatrillyat, l0 dves hatiirozott idore,2027. december

Felek a szerzriddst k6zds megegyezdssel, csak iriisban m6dosithatjrik.



13. Akiizszolgdltatdsiszerz6d6smegsziin6se
A kdzszolgiiltatiisi szerz6dds megsztinik
a) a benne meghatii,rozott idotartarn lej6rtrival,
b) a Kdzszolgitltatti jogut6d ndlkiili megsziin6sdvel,

c) eLlll6ssal, ha a teljesitds mdg nem kezd6ddtt meg,

d) felmondrissal
e) a felek kdzds megegYez6s6vel.

l3.l Az onkormanyzat a kdzszolgriltat6si szerz6d6st a Polgiiri Ttirv6nykdnyvben

meghadrozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel' ha a

Kdzszol96ltat6
o a huliaddkgazdrilkodrlsi k6zszolgaltatris ell6t6sa soriin a ktimyezet v6delmere

vonatkoz6 jogszabrilyok uugy uie vonatkoz6 hat6srigi d<int6s eloir6sait. stlyosan

megs6rtette, 6i e.,ne[ t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6srig jogerosen megrillapitotta'

. a szerz6d6sben megiillapitott kiitelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don sirlyosan

megs6rtette.

-Ahullad6kgazd6lkodrisikdzszolgalht6siszerz6d6stazonkormiinyzatfelmondja,haa
for-"fgaft",? nem rendelkezik nri-ntitit6ti engedellyel vagy megfelel6s6gi v6lem6nnyel

13.2AKiizszotg6ltat6aPolgdriT6rv6nykonyvbenmeghat6rozottakontrilmeniiena
ktizszolg6ltatiisi szerz<id6st akkor mondhatja fel' ha

. az oikorm,ior yzat a kozszolgit ltat6si szerz6d6sben meghatiirozott kotelezettsdg6t -

a Kdzszolg6ltat6 felsz6lifsa ellendre - srilvosan megs6rti' es ezzel a

Kdzszolgiiltat6nuL tt'itt oto', vagy akadiiyozza a hullad6kgazdrilkodasi

kdzszolgriltat6s teljesit6s6t; vagy

o a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megktiteset ktivet<ien hatrityba l6pett jogszab6ly a

kdzszolg6ltatasi szerz<idds tartallmi elemeit rigy vattoaatja meg' hogy. az a

Kdzszolgrilrat6nur. 
'' 

u 

- -i-,rluiekgazd6lkoddsi kiizszolgiittatds szerzod6sszeni

teljesit6se ktirdbe iartoz6 i6ny"g"."6, logos drdekeir jelentSs m6rt6kben s6rti.

l3.3Haahullad6kgazdrilkodrisiszerzciddstakdzszolgiiltat6re|m91|laatelepiil6si
tinkormanyzat haladdktalanuigondoskodik az irj ktizszolgriltat6 kiv6laszt6srir6l.

A fentiek tetjesiil6se eset6n a kiizszolg6ltatasi,szerzod6s.felmond6si ideje 6 h6nap'

A felmonddsi ido alatt 
" 

kd;r;"G;#;'u nuituaetgurarilkodrisi k6zszolgiiltat6st viiltozatlanul

ell6tja.

11.4 Ha a teljesit6s az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghiusul' illeNe ha a

szerzod6s neki felr6hat6an ;;fi-4.;;, az t)nkorm6nyzat az 6ves k6zszolg6ttat6si dij 50%-

rinak megfelelo meghiusukisi kdtbdr fizet6sdre kdteles'

15. Jogvitik int6z6se

N



Felek me96llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat els6sorban az egym6s k<iz6tti trirgyal6sok
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitiit a Felek tiirgyaliis ritjan 60 napon beltil nem tudjiik rendezni, a bir6s6gi
eljiirris lefolytatdsiira a P6csi Jrirdsbir6srig, itletve 6rtdkhatrirt6l fi.igg6en a P6csi T6rvdnysz6k
illet6kess6gdt kdtik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely igdny,t vagy nyilatkozatot, k6vetel6st inisba kell
foglalni.
A szerzcid6s teljesit6s6vel kapcsolatos tigyintdz6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm{ ny zat r eszeriSl..

n6v: Simon Liiszl6 polgrirmester
telefon: 06-7 4 I 4 58-20 5
telef ax : 06-7 4 I 4 5 8 -20 5
e-mail: kismanyok@freemail.hu

a Kiizszolgdltat6 r6sz616l :

n6v: Bi16 P6ter iigyvezeto
Ielefon: 72/ 502-132
fax:721805-370
e-mail: delkom@delkom.hu

17. Mecsek-Drfva Hullad6kgazd6lkodrisi program

A Kdzszolgiiltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dfiiva Hulladdkgazdrilkodrisi projekt
kereteben megval6sul6 ldtesitmdnyeket 6s eszkcizciket a k6zszolgiiltatiis tiljesitdse kupcs,in.
Felek kdtelezettsdget vdllarnak, hogy aliivetik magukat a TiirsuLisi ran6cs hatiirozatainak.
18. R6szleges6rv6nytelens6g

ndelkezdse, vagy annak valamelyik r6sze
alamelyik szerv. vagy hat6srig. vagy bir6seig
y a szerzodes t6bbi rdsze drvdnyes ds
F6l a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.

A jelen szerz6ddsben nem szabitlyozott kdrd6sekben els6sorban a hulladdk6l szolo 2012. eviclxxxv. tdrv6ny (Hr.), a kdzbeszerz6sekril sz6l6 2015. dvi GXLIII. trirv6ny (Kbi l, aMagyarorsz6g dnkormrinyzatair6l sz6l6 201 l . 6vi clxxxx. t6rv6ny (M6tv), '"^l^.i* 
"Polgari rcirvdnyk<inyvr<il sz6l6 2013. 6vi v. torvdny (ptk.) rendelkezesei, itt.tre a vonatkoz6

{gazati jogszabll yok irrinyad6ak

Jelen szerzrid6st a Felek annak elolvasdsa ds drtelmezdse utan, mint akaratukkar mindenben
megegyez6t, j6vrihagy6lag irjak aki.

Kism:lnyok, 2017.6v.. .... h6nap

Xi.-,iryot XOr.Og

f'x'h
Kiizszolg:i ltat6
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