
Src- s - l-,r-tC / u-l I Ad.

K0zszoLcAr.,rarAsr szrnz6of s

Amely l6trejritt egyreszr5l :

N6v: Koml6 Vdros Onkorm6nyzata
szikhely: 7300 Koml6, V6rosh6z t6r 3.
ad6szim: 15724100-2-02
statisztikai sz6ma: 15724100-841I-321-02
telefon: 72/584-000
fax: 72/584-008
e-mail: polghiv@komlo.hu
k6pviseli: Polics J6zsef polg6rmester,
a tov6bbiakban: Onkormrlnyz.at,

miis16szr6l:
n6v: D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunilis Szotg6ltat6 Nonprofit KorLitolt

Felel6ssegii Trirsas{g
sz6khely: 7632 PEcs, Sikl6si 6t 52.
ad6szim: 11541587-2-02
KSH szima: 1541587-3811-572-02
KUJ szrima: IOO 279 306
KTJszima: I00468989/Pdcs-KdkinyRegionrilisHullad6kkezelsK6zpont/;

100408033 /Giircsdny hullad6klerak6/
bankszimlaszam: K&H Bankzrt. 10402427-00027818-00000008
telefon: 72/502-100
fax: 721805-370
email: delkom@delkom.hu
kdpviseli: Bir6 PCter iigyvezet6
a tov6bbiakban: K6zszolgrlltat6,
- tovribbiakban egyiittesen ,,Felek"- kdzitl az aluliroft helyen 6s napon az al6bbi feltdtelek mellett:

PREAMBULUM

Felek rdgzitik, hogy jelen szerz6d6s a kdzbeszerzdsekr5l sz6l6 2015. ivi CXLIII. t6rv6ny (Kbt.)
9. $ (l) bekezd6s i) pontja alapjrin nem min6siil kdzbeszerzdsi eljrinis kdteles iigyletnek.
A szerz6d6sben meghatiirozott kcizszolg6ltauisi feladat az Eur6pai Uni6 miikddisir6l sz6l6
szerz6d6s alapjrin riltalinos gazdasiryi 6rdekii szolgdltaLisnak min6siil, igy Felek rogitik tovdbb6
azt is, hogy a szerz6d6s megfelel az Eur6pai Bizotts6g 2012l2llEu hatArozat nak, amely az
Eur6pai Uni6 mfikdd6s6r6l sz6l6 szerzld€s 106. cikke (2) bekezdds6nek az 6ltal6nos gazdas|gi
drdekii szolgiltatisok nyrijtrisrival megbizott egyes v6llalkozisok jav6ra k6zszolg6lta&is
ellentdtelezise form6jriban nyujtott iillami t6mogatiisra va16 alkalmaziisdrol rendelkezik.
Magyarorszig helyi iinkormrinyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny (tovribbiakban:
MOtv.) 13. $ (1) bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k6zfeladatok
k6r6ben ell6tand6 helyi 6nkorm5nyzati feladatok kdze @r:ozik kiildndsen a kdmyezet-
egdszs6giigy (kdztisztas:ig, telepiil6si kd,myezet tisaas6g6nak biaosit6sa, rovar- 6s r:igcsril6irLis)
6s a hullad6kgazd6lkodris.
Annak 6rdek6ben, hogy az 5nkorminyzat az emlitett kiizfelada&it a hullad6kr6l sz6l6
2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tovribbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezd6s6ben meghatdrozott m6don
ell6ssa, Felek az al:ibbi hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgdltatrisi szerzdd6st kdtik.
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l. A szerz6d6s c6lja, l6trej6tte

1.1. A szerz6d6s Koml6 Viiros Onkormrinyzauinak kozigazgatAsi teriilet6n az
ingatlantulajdonosoknril, birtokosokn6l, hasznril6knril (a tov6bbiakban egyiitt: ingatlanhasznril6)
keletkez<i telepiil6si hullad6k kezel6#re fennrill6 krizszolg6ltaLissal kapcsolatban - a hat6lyos
jogszab6lyoknak megfelel6en - Felek ktjzcttti jogi kapcsolatot, ezen beliil is kiiliinOsen Felek
j o ga it 6s kdtelezetlse geit uz,baly ozz.a.

1.2. Ezen k<izszolgrlltatisi szerz6d6s a k6zszolg6ltat6 kiv6laszuisrir6l 6s a hullad6kgazd6lkodtisi
kdzszolgriltarisi szerz6d6sr6l sz6l6 3'17/2013. (VIII.28.) Korm. rendeletben foglalt tartalm i
kd,vetelm6nyek betarLlsrival 6s Koml6 Vriros Onkorm:inyzat K6pvisel6{estiilet6nek 91/2017.
(VI.28.) sz. haafuozata alapien jdtt l6tre.
A k6zszolgiiltat6 a Ht. 34. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltatris v6,gz6s{re az Orszdgos
K6rnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6feliigrel6seg :iltal PEIKTF|2022-812017.
iktat6sz-rim alatt kiadott min6sitesi enged6ly alapjdn jogosult.

1.3. Az Onkorm Lnyzat a Kdzszolgdltat6t megbizza a 2. pontban meghatirozott feladatok
elvdgz6s6vel, a Ktizszolgeltat6 pedig a megbizlst ezennel elvrillalja.

2. A kiizszolgriltatis megnevez6se, min6s6gi ism6rvei

2.1. Koml6 Vriros Onkormrinyzata kdzigazgakisi teriilet6n a lakoss6gi telepiildsi hullad6k
begyfijt6se 6s elhelyezds c6lj6b6l t6rtdn6 rendszeres elszilliLisa valamint kezelise l0 6ven
keresztiil, kdzszolgriltat6si szerzldds keret6ben.

A nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznril6 (gazd6lkod6 szeryezet) a hintartAsi hullad6khoz
hasonl6 hullad6k resz6t k6pez6 vegyes hullad6kot, amely az 6rintett ingatlan tertilet6n az
elkiil6nitett hulladdkgyfjt6sb6l visszamarad, a kdzszolgriltat6nak kdteles 6tadni.

2.2. A Kdzszolgriltat6 vrillalja, hogy a 2.1. pontban meghatirozott feladatok elv6gz6sdt
2017. jflius l. napjrin megkezdi.

2.3. A Krizszolgriltat6 Koml6 vAros klzigazgatdsi teriiletdn kizir6lagosan jogosult - a Ht.-ben,
illetve az ide vonatkoz6 jogszabrilyokban ds Koml6 Vdros Onkorminyzat K6pvisel6+estiilet6nek
a telepiildsi hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgriltatisr6l 6s annak ktjtelez6 ig6nybevdtel6r6l sz616

dnkormrinyz-ati rendelet6ben (tovribbiakban: 6r.) meghatarozott - telepiil6si hullad6kkal
kapcsolatos kdzszolgriltatisok elkit ls.ira.

K6zszolgrlltat6 kijelenti, hogy a 20t7. jrilius l. napjrit6l hatilyos Or. tartalmdt megismerte, annak
rendelkez6seit szakmailag alkalmazhat6nak tartja, 6s elfogadja.

Kdzszolgriltat6 v6llalja, hogy a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgriltatis feladatelLikist meghatdroz6
jogszabdlyok vriltozisait kdveti. azok6l az Onkormdnyzatot t6jikoztatja,6s sziiks6g esetin az 0r.
m6dosiuis6ra szdvegszeni, szakmai javaslatot tesz.

A kdzszolg6ltat6s megnevezise: teleptil6si hullad6k gyiijtdsdre, sz{llit{s{ra 6s kezel6s6re irrinyul6
ktizszolgriltat6i feladatok elliuisa.

A kdzszolgriltat6s teljesitdsenek teriileti kiterjed6se: Koml6 Vrlros 0nkormrlnyzat6nak
kdzigozgatAsi teriilete az Or. mellikletdben feltiintetett utcajegyz6k szerint.
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A kdzszolgriltat6s kdrdbe tartoz6 hullad6k keze16se 6s elhelyez6se:
- Koml6 kdzigazgrtirsi tertiletdn litesitett hulladikudvar (hrsz.: 2946/8), rltrak6-rillomris (hrsz:
0132.), 6s komposzt6l6 telep (hrsz.: 281 l/ I .).
- a Pics-Kdkdnyi Regionrilis Hullad6kkezelci Kdzpontba valamint a ktik6nyi 2lA,
hullad6klerak6ba, (Kok6ny O57,059, Szilvris 020/1, 021.,06319 hrsz.) 6s a g6rcs6nyi 031 hrsz-ri
hullad6klerak6ba, vagy
- m6s, kdmyezetvddelmi, miikdddsi enged6llyel rendelkez6 hullad6klerak6ban,

A kdzszolgdltat6 az elkiildnitett (szelektfv) hullad6kglztijtdst a hulladdkgazdrilkod6si
kdzszolgdltaris v6gz6s6nek felt6teleir6l sz6l6 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben ds az Or.
rendelkez6sei szerint biaositja.

3. Az Onkormrlnyzat kiitelezetts6gvrillakisa

3.1. Az Onkorm nyzat a 2. pontban irt k6zszolgrlltauis elldtrisira a kdzigazgat si teriilet6re a
K6zszolgtiltat6nak - ezen szerzSd6s hatllybal6pes6t kdvet6 l0 6ven keresztiil - kizir6lagos jogot
biaosit.

3.2. Az 0nkorminyzat kdtelezetts6get v6llal:
a) a kdzszolg{ltatris hat6kony 6s folyamatos elldulsrihoz a Kitzszolg6ltat6 szrimfra sziiks6ges

inform6ci6k 6s adatok szolgdltatAs6ra
b) a kdzszolg6ltatls kdrebe nem tartoz6 hullad6kgazdrilkodrisi tevdkenysdgek kdzszolgriltat issal

tcirt6n5 risszehangokis6nak el6segitis6re,
c) a kdzszolgriltalisnak a telepiil6sen v6gzeft mis kdzszolg6ltatasokkal val6 dswehangol6sdnak

el<isegit6sere
d) a Kdzszolg6ltat6 kizir6lagos kdzszolgriltalisi jog6nak biztositis6ra az d,nkorm6nyzati

tulaj donban l6v<i hul lad6koazdrllkodrisi l6tesitmdnyek vonatkoz6s6ban,
e) a Ht. 37.$ (6) bekezd6s szerinti adatok (telepi.il6s lak6i vonatkozisriban n6v- 6s cimjegyzdk)

Stad6sdra, adategyezetdsre,

I az Onkormrin yzat iilal biztositott kedvezm6ny, mentess6g esetin az annak alapj6ul szolgril6
adatok 6tad6srira,

g) a telepiil6si hullad6k gyiijt6sdre, szAllit s a, kezelds6re, szolg6l6 helyek ds ldtesitm6nyek
kijel6l6s6re a Kdzszolg6ltat6 javaslata alapjrin. Ennek keret6ben kijeliili - a

Kdzszolgriltat6val egyeztetue - azokat a gyiijtdpontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a
Ktizszolg6ltat6 6wegye kdzteriileten a hulladdkot azon ingatlantulajdonosokt6l, mely
ingatlanokhoz a Kdzszolgriltat6 6ltal alkalmazott gdpjrirmiivel nem tud behajtani,

h) az Onkorm6nyzat itltal rendeletben biztositott dijkedvezm6ny vagy mentessdg miatt
felmeriil6 kdlt#gek megtdritdsdre

i) az elkiil6nitett hulladdkgyiijt6si rendszer helyi felt6teleinek megszervez6s6re.

4. A kiizszolg6ltat6 kiitelezetts6gei:

4.1. a,) Telepiilisi hulladdk begyiijtdse, szAllitAsa, kezel6se:
o hullad6kgyiijt6s hagyom6nyos, pormentes tdmtiritSvel felszerelt jrirmiivekkel (az 6r.-ben

meghat6rozott m6don);
o a hullad6k kezel6se, ellen6rzdtt lerak6ba sz.illiLisa;
. lomtalanitils 6vente k6t alkalommal;
o elkiildnitett (szelektiv) hul lad6kgyi.ijt6s;
o hulladdkgazdilkod6si litesitm6nyek fenntartasa 6s iizemeltetdse;
. zdldhulladikgyiijt6s;
. a karicsonyi id6szakot kiivet6en a kihelyezeft feny6fa hulladdk elszillik{sa.
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6,) Adminiszhativ feladatok:
. kiinyvel6s, szimvitel, berszrim fej tds;
. adminisanici6, nyilv:intart6s, adatb6zis-kezel6s;
o jogi iigyvitel.

/ Az Onkorm lnyzatlzl egyilttmiikiidve a fogyaszt6k szdmiira kdnnyen hozzAf6rheto

iigyfblkapcsolat 6s trijikoaauisi rendszer miikddtet6se (Koml6i iigyf6lkapcsolati pont cime:

7300 Koml6, Bem J. u. 24., Kiizponti iigyfilszotg6latok cime;7632 P6cs, Sikl6si lit58.,7626
P6cs Briza t6r 8/B.) valamint a kdzszolg6ltaLissal kapcsolatos lakossrigi trij6koztatds.

4.2. A Kozszolg|ltat5 kiitelezetts6get v6llal tov6bbS:

a) a kiizszolgriltatds folyamatos 6s teljes k6ni ell6ttis6ra;
b) a kozszolg6ltatiis meghalirozott rendszer, m6dver 6s gyakorisrig szerinti teljesit6s6re-

ide6rwe a lomtalanitris 6s az elkiildnitett gyiijt6s teljesit6set is;
c) a kdmyezew6delmi hat6sig 6ltal meghauirozott min<isit6si osztrily szerinti kdvetelm6nyek
biaositisrira 6s a min6sit6 enged6ly hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltatiisi szez6dis
hat{lyossag6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re;
d) a kdzszolgriltatris teljesitds6hez sziiks6ges mennyis6gii 6s min6s6gii j6rmii, gip, eszkdz,

berendez6s biztositis6ra, a sziiks6ges I6tszimi 6s k€pzetts6gri szakember alkalmazisira;
e) a k6zszolg6ltat{s folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6sdhez sziiks6ges

fejlesaisek 6s karbantart i6ok elv6gz6s6re;

f) a ktizszolgriltat-ris kiirdbe tartoz6 hullad6k kezel6s6re megha&irozott helyek 6s

l6tesitminyek igdnybev6tel6re;
g) a kiizszolgdltatris teljesites6vel 6sszeftigg6 adatszolgriltatris rendszeres teljesit6sere 6s

meghatdrozott nyilv6ntartisi rendszer miikddtet6sdre;
h) a Kdzvolg6ltat6 kdzszolgriltatrisi tev6kenys6g6r6l az 6ves beszimol6 keretdben dvente

besz{mol6t kdszit, is az Onkormrinyzatnak benyujtja,
i) a fogyasa6k szimira k6nnyen hozzAfdrhetl iigyf6lkapcsolati pont 6s Eij6koztatrisi
rendszer mfi ktidtet6s6re;
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elintdz6si rendj6nek megdllapitr{s6ra;
k) a tev6kenysdg ell6Lis.ihoz sztiks6ges biztosirissal rendelkezik, amely megfele16 fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi krirben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges lcirok
enyhitdsdre;
l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gyiijtds6hez az ingatlantulajdonos legal6bb 2 kiildnb6zS
trm6rt6kfi gyiijt6eddny kdziil v6laszhasson;
m) tiibblethullad6k elhelyez6s6t szolgril6, a Kdzszolg6ltat6 el|@,l biaositott zsdk

forgalmaz.isira;
n) a Mecsek-Dniva Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny rillomriny6nak
haszn{latAra.

A Kiizszolgdltat6 hullad6kgazdrilkod6si enged6ly6nek sz6ma: OKTF-KP/2538-1012016
A K6zszolg6ltat6 megfelelSs6gi v6lemdnydnek sz6ma: OIIKT 3700-9812016
A Kdzszolg6ltat6 min6sit6si engeddly6nek szAma: PE,IKTF 12022.812017

5. Mentesiil a Kdzszolgriltat6 a 4.) pontban meghalirozott kdtelezetts6g6t<il vis maior eset6n,

tov6bb6 ha az Onkormdnyzat nem biztosit az ingatlanok megkitzelitdsdhez olyan ritviszonyokat
(h6- is sikoss6g mentess6g, ill. egydb okb6l jrirhatatlan a kiizrlt), amely a Kttzszolgiltat6
gipj6rmfiveinek balesetmentes kiizleked6s6t biaositja. Ez esetben a K6zszolg6ltat6 az akadily
elh6rukis6t kiivet6 legkiizelebbi szillitisi napon k6teles szolgriltatni, mely alkalommal k6teles az

el6z6 elmaradt sz6llitrisi napokon felhalmoz6dott mennyisegfi telepiil6si hullad6k elszillit6s6ra is.

6. A Kiizszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszAllitit'sitt:
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a) az dnkorm6nyzat rendeletdben el6irtt6l elt6r6 t6roloeddny kihelyez6se eset6n;
b) ha a trirol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hulladdk kdrebe nem tartoz6 anyag keriilt

elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tiirmelik, 6llati tetem, mar6, m6rgez6 anyag,
elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsiradik, gyiildkony vagy robban6 anyag,
nagyobb terjedelmti, srilyri trirgy, amely veszdlyezteti a hullad6kszillit6ssal foglalkoz6
alkalmazott eglszsdgtt, vagy megrongilhatja a gyiijt6berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa
sor6n veszdlyezteti a kdmyezetet.);

c) a hulladdk nem a szabv6nyos, zart t6rol6eddnyben, illewe nem a Kdzszolgiiltat6t6l vrisrirolt
jelzett zs6kban keriil kihelyezesre;

d) a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a &irol6ediny mozgatiisakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenndll (nem lezirt, illetve sdriilt ed6ny);

e) ha a t6rol6ed6ny kdriil szab6lyalanul, annak mozgat6s6t is iirit6sdt akad,ilyoz6 m6don
tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre;

f) amennyiben a uirol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre kertil - a t iroloed6nyek matric6jri,nak
hirinya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvillalkoz6 (telje.sit6si seg&) ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Amennyiben a Kdzszolg6ltat6 jelen szerz6d6sben ftgzitett feladatait a kdzszolg6ltat6s
6rt6k6nek tiz sziual|kit meghalad6 mdrt6kben igdnybe venni kivrint egydb alv6llalkoz6
bevon:is6val v6gzi, abban az esetben kdteles az alv6llalkozot megnevezni 6s az Onkormrinyzat
hoz,4jirul{s t megk6mi. Amennyiben a K6zszolgeltat6 a kiizszolgdlta&is 6rtik6nek tiz szioalfikAt
meg nem halad6 m6rtdkben vesz ig6nybe alv6llalkoz6t, arr6l nem kd,teles el6zetesen tdjdkoztatni
az Onkorm6nyzatot.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g6drt a Kdzszolgriltat6 fgy felel, mintha
maga j6rt volna el.

E. A Kdzszolgriltatris teljesitisdvel dsszefiigg6 adatszolgeltarls biaositrisa 6rdek6ben a
Kdzszolgriltat6 a 2.3 pontban meghat6rozott szolgriltalisi teriiletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilvintarkisi rendszert kd,teles vezetni, mely lartalmezzq a szolgriltatrisi teriiletr6l elszillitott 6s
ertalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A Kozszolg|ltat6 az ingatlanhaszn6l6 hullad6kgazdrilkoddsi k6zszolg6ltatrissal kapcsolatos
bejelentiseinek int6z6se, panaszainak kivizsgrihisa, orvosl6sa 6s a kdzszolgriltatrlssal kapcsolatos
riltal6nos t6j6koaauisnyujtds biaositisa 6rdek6ben a telephely6n ( 7300 Koml6, Bem J. u. 24., tel:
+36-7 2/ 483 -866 ) iigyf6lkapcsolati pontot miikddtet.

Az dszrevdteleket, panaszokat a Kdzszolgiltat6 kdteles iriisban l5 napon beliil megv6laszolni.
Haladdktalanul intizked6sre kdteles a Kdzszolgriltat6 kd,rnyezetszennyez6s eset6ben, ha az a
ktizszolgriltatisi tev6kenys6g6vel okozati Ssszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel
az Onkorm nyzzt helyi hullad6kkezeldsi k6zszolgriltatris rendj6rSl sz6l6 rendeletdnek
rendelkezds6t kifog6solja, a K6zszolgeltat6 30 napon beliil kiiteles az iigyiratot
- a panaszos egyidejii 6rtesit6se mellett - az 5nkorminyzalhoz szakmai javaslatival egytitt
megkiildeni.

K6zszolg6ltat6 az iigyf6lkapcsolati pont fenntartrisdra, valamint a kdzszolgrlltatrissal kapcsolatos
lakoss6gi panaszok kezel6sdre a fogyasa6vddelemr6l sz6l6 1997 €,vi. CLV. tdrvdnyben 6s az
egyes 6gazati jogszab6lyokban meghatilrozott tovabbi fogyaszt6v6delmi szabalyok szerint kdteles
e lj6rni.

10. A k6zszolgriltat6s dija
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10.1. A hullad6kgazdilkoddsi kiizszolg6ltauisi dijat a Magyar Energetikai 6s Ktizmfi-szabrilyozrisi
Hivatal javaslatrinak figyelembev6tel6vel az illetikes minisaer rendeletben 6llapitja meg 6s a
Koordiniil6 szerv szedi be.

A Hr. 32/A. g-a alapjrin az Allami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat keretdben az 6llam beszedi a
kiizszolg6ltatrisi dijat 6s kifizeti a kdzwolgdltat6knak a hullad6kgazdrilkodrlsi k6zszolg6ltat6si dij
meg6llapitisl6rt felel5s miniszter 6ltal meghatirozott szolgeltauisi dijat.
Az 6llam e feladatainak elkiLis:ira koordin6l6 szervezetet (a tovribbiakban: Koordin6l6 szerv) hoz
l6tre.
A helyi kdzszolgriltat6, a telepiildsi 6nkormdnyzat, valamint a hullad6kgazdrilkodrisi ldtesitmdny
tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv feladatkdr6nek
gyakorl6s6hoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett kdzszolgriltauisi dij felosztis6nak elv6t. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslatinak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a krizszolgriltat6nak fizetend6 szo196ltaulsi dijat.

10.2. A kdzszolgaltatrisi dij megrillapitrisa a Ht. 46-4E.$ 6s 9l .$, valamint a 64/2008. (111.28.)

Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel<ien tdrtdnt. Felek a dij megrillapit is6niil ezeket a
rendelkez6seket tekintik ininyad6nak a szerz6d6s id6tartam6ra.

Az ingatlanhaszn6l6k 6ltal fizetend<i egyszeri iirit6si dijak:

- Lakoss:igi dijak:
60 literes eddny: 177,-Ft+ Ala*
70 literes ed6ny: 207,- Ft + Afa
80 literes ed6ny: 236,- Ft + Afa
I l0 literes ed6ny: 330,- Ft + Afa
770 literes ed6ny : 2.271,- ft + Afa
I 100 literes ed6n y:3,243,- Ft + Afa

*a 385/2014. (XIl. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedul Cs dletvitelszeruen haszn6t6
termdszetes szemdly ingatlanhasznalo rdszCrc, a telepillCsi Onkormenyzat altal kiadott igazolis alapjrin.

- Gazdrilkod6 szervezetek 6ltal fizetend6 dijak:
l l0 literes ed6ny: 381,- Ft + Afa
I 100 Iiteres ed6ny:3.747,- Ft+Afa

int6zm6nvek diia:
I l0 literes eddny: 330,- Ft + Afa
I 100 literes ed6ny: 3.243,- Ft+Afa

10.3.A Koordinil6 szerv a kdzszolg|ltatAsi dijakra vonatkoz6 szimliikat az 5'llami
hullad6kgazddlkod6si k6zfeladat ell6tisrira l6trehozott szelezet kijeliil6ser6l, feladatkdr6r6l, az
adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolgl.ltat{si kdtelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6
69/2016. 0Il. 31.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: Adatkorm.rend.) 20.$ (l) bekezddse szerinti
adatszolgriltatris alapj6n rillitja ki. A kiizszolg:iltat6 hi6nyos vagy k6sedelmes adatszolg6ltat6sa
eset6n a Koordinril6 szerv a nem megfelel5 adatszolg6ltat6ssal 6rintett ingatlanhasznril6
tekintetiben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszirnkizott kdzszolg6ltatrisi dijr6l rillit ki szlml:it.
Az ezzel 6sszeffigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n minden helytrill6si kdtelezetts6g a
k6zszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 k6zszolg6ltatisi dijkiildnkizet pozitiv m6rleg6t a
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Koordin6l6 szerv a k6zszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes szolg:iltatisi dijba beszimitja. A
kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l ered5, a Koordin6l6 szerv eltal nem
megfelel5 adattartalommal ki6llitott szimlikkal kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdnydrt a
kdzszol96ltat6t terheli a felel6ssdg.

10.4. A Koordineil6 szent az Adatkorm. rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatrisb6l
kiindulva megdllapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs k6,zszolg6ltat6si dijfizetds
meghatfirozya az adatszolgdltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet<i, hogy az ingatlannal
tisszeffiggisben teljesitds tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot kdmi az
illetdkes hat6seigt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatisb6l hi6nyz6 ingatlanok 6s
sziiks6ges adataik meg6llapit isa 6rdek6ben.
Az ennek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a kdzszolgriltat6nak, 6s
felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6,gzett szolgAltatris6nak megfelel6en
korrigdlja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat ist legk6s6bb az 6rtesit6s kdzhezvdtel|,t
kcivet6 8 napon beliil.
A korrekci6t k<ivet6en - a kdzszolgdltat6 elt6r6 adatszolgriltatrisa hi6ny6ban - a Koordin6l6 szerv a
kdzszolgriltatisi dijat az ingatlantulajdonosnak sz{mli,zza ki.

10.5. A K6zszol Ealtati resz|re a kdzszolgiilta&isi szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6tis66n a
Koordin616 szerv a hullad6kgazd6lkodrisi kozszolgdltatrisi dij megrillapirisri6rt felel6s miniszter
6ltal meghatrirozott szolg6ltakisi diiat fizet.

10.6. A kdzszolgiitat6 az Onkorm6nyzat mint ell6tis6rt felel6s 6ltal kiadott teljesitdsigazol6ssal
igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifog6sa nem meriilt fel. A
teljesitdsigazoliisnak a kdzszolgdltat6 ,ltal a Koordinril6 szerv rdszdre a rendszeres
adatszol96ltauis keret6ben trirt6n6 megkiilddse a szolgriltatrisi dij fizet6s6nek felt6tele.

l0.7.Az Onkorm6nyzat kdteles a teljesit6sigazoList a Krizszolgriltat6 r6sz6re a teljesit6ssel drintett
id6szakot kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm anyzat a teljesit6sigazokis
kiad:isival alapos indok ndlkiil k6sedelembe esik, rigy a kdzszolgriltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez6 krirrit az 0nkormrinyzat fe16 6rvdnyesiteni.

10.8. 2016. jrilius l. napjet6l a szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolgdltatris teljes
kdzvetlen kdlts6ge megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordinil6 szerv
gondoskodik tigy, hogy a krizszolgriltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordiniil6 szerv
6ltal kijeltilt szervezetnek itadni.2016. jrilius l. napj6t6l a haszonanyag-6n6kesit6sbcil ered6
bevitel a Koordinrll6 szervet illeti meg.

10.9. A dijkitraldk kezeldse

A dijhdtral6k kezel6s6re vonatkoz6an a Ht. 52.$ (l) bekezd6se az irAnyad6 azzal, hogy a
Koordin6l6 szerv a kisziml izott 6s az ingatlanhaszn:il6 6ltal hat6rid6n beliil ki nem fizetett
k6zszolgriltatrisi dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik, tov6bb6 kezeli a k zszolgiitatAs keretdben
keletkezett kintl6v6s6geket.

10.I 0. A Ktizszolg6ltat6i szerzicdls megfelel6sdge

A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltalisi szerzitdds Ht.92/8. $ (2) bekezd6s
szerinti megfelel6s6g6t vizsgrilja.
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I L A kdzszolgiltat6si szerz6d6s id6tartama, m6dositiisa, megsziinise

Felek jelen szerz6dest 2017. jrilius 1 napjrit6l kezd6d6 hatrillyal hatdrozott iddre,2027.
jtnius 30. napjiig kdtik

Felek a szerz6d6st kdzds megegyezdssel, csak inisban m6dosithatjrik.

A kdzszol giitatAs i szerz6d6s me gsziinik
a) a benne meghat6rozott id6tartam lej{r.[val,
b) a Kdzszol96ltat6 jogut6d n6lkiili megsziin6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezd6d6tt meg,
d) felmondiissal

- Az Onkormri nyzat a kdzszolg6ltatrisi szerz6d6st a Polgriri Tdrv6nykrinyvben megha&irozott
felmond6si okokon trllmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kdzszolg6ltat6
o a hullad6kgazd6lkodrisi kiizszolgriltaLis ell6lisa sor6n a kdmyezet vddelm6re

vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a rL vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s el<iir6sait srilyosan
megsdrtette, is ennek tinydt a bir6s6g vagy a hat6sdg jogerSsen megrillapitotta,

o a szerz<id6sben megrillapitott kdtelezetts6gdt neki felrohat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

- A hullad6kgazdrllkodrisi kdzszolgriltatisi szerz<id6st az Onkormrinyzat felmondja, ha a

Kdzszolgriltat6 nem rendelkezik min6sitisi enged6llyel vagy megfelel6s6gi v6lem6nnyel.
- A K6zszolgrlltat6 a Polg6ri Tdrvinykdnyvben meghat6rozottakon trilmenden a

kdzszolgriltatrisi szerz6dist akkor mondhatja fel, ha
. az 0nkorm6nyzat a kdzszolglltatAsi szenodlsben meghalirozott k6telezettsigit - a

K6zszolgriltat6 felsz6lltrisa ellendre - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolgiltat6nak
k6rt okoz, vagy akaddlyozza a hulladdkgazd6lkod6si kiizszol96ltatris teljesit6s6t; vagy

o a kdzszolgiiltatrisi szerz6d6s megk6t6sdt kdvetoen hatrilyba ldpett jogszab6ly a
kdzszolg6ltauisi szerz<idds tartalmi elemeit rigy vdltoztatja meg, hogy az a
Kdzszolgdltat6nak a hulladdkgazd6lkodasi kdzszolg6ltatris szerz6d6sszeni teljesit6se
kdrdbe tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s mdrtdkben s6rti.

Ha a hullad6kgazd6lkodrlsi szerz6d6st a k6zszolgriltat6 felmondja, a teleptildsi dnkormdnyzat
halad6ktalanul gondoskodik az rij kdzszo196 ltat6 kivri laszt:isrir6l.

A fentiek teljestil6se eset6n a kdzszolgdltatisi szerzod{s felmondrisi ideje 6 h6nap.

A felmond5si id5 alatt a k6zszolgiltat6 a hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgAltat6st vdltozatlanul
elLitja.

12. Eljfris a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kdzszofgdltatrisi szerz6d6s megsziinise vagy megsziintet6se eset6n, a Kdzszolg{ltat6 az tj
k6zszolg6ltal6 kiv6laszt6siig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgriltat:ist v:iltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltauisi szerz6dds megsziin6se eset6n a kdzszolgdltatis
elliitrisrival kapcsolatos, folyamatban l6v6 ilgyek iratait 6s nyilv6ntartrisait a Kdzszolgriltat6 a

telepiildsi tinkorm6nyzatnak vagy az riltala kijeldlt rij kdzszolg6ltat6nak a k6zszolgdltauisi
szerz6d6s megsziin6se napjdn 6tadja.
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13. Jogvitrik int6zese

I3.1. Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvitikat els6sorban az egym5s kiizdtti uirgyal6sok
sor6n igyekeznek rendemi.

I3.2. Amennyiben a jogvitrit a Felek t6rgyal6s ritj:in 60 napon beliil nem tudjak rendezni, a
bir6s6gi eljrinis lefolytatis6ra a P6csi Jrirdsbir6srig, illewe 6rt6kha&irt6l ftiggden a pdcsi
Tdrv6nysz6k illet6kess6g6t k6tik ki.

14. frtesitesek

A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st inisba kell
foglalni.

Az Onkorm6nyzat neve:
levilcim:
telefon:
fax:

A KdzszolgAltat6 neve:
lev6lcim:
telefon:
telefax:

Koml6 Vriros Onkormdnyzata
7300 Koml6, V6roshriza t6r 3.
72t584-000
721584-008

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632PEcs, Sikl6si rit 52.
72/502-lO0
72/805-370

15. Mecsek-Drriva Hullad6kgazd6lkodAsi Program

A Kilzszolgriltat6 k6teles ig6nybe venni a Mecsek-Dniva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt keret6ben
megval6su16 l6tesitm6nyeket ds eszkdziket a k6zszolglltatAs teljesitise kapcain.
Felek kcitelezetts6get v:illalnak, hogy al:ivetik magukat a T6rsukisi Tan6ci jelen k6zszolgriltauisi
jogviszonyt irint6 hatrirozatainak.

16. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz<id6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze 6rv6nytelen
vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv vagy hat6srig vagy bir6s6g annak
irvinyelensdg6t 6llapitja meg, tgy a szerz6d6s t6bbi r6sze 6rvinyes eJkikenyszerithet6-, kiv6ve,
ha an6lkiil bdrmelyik Fdl a szerz6ddst nem kdtritte volna meg.

17. A szerz6d6s felterj esztese

Az Adatkorm- rend. 4.$ (4) bekezddse alapjfin az Onkorm6nyzat a k6zszolgriltatrisi szerz6ddst
annak megkdt6s6t vagy m6dositris:it krivet6en haladdktalanut, de legk6s6bb g napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordiniil6 szerv rdsz6re.

lE. 116nyad6 jogszabr{lyok

A jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben els<isorban a hullad6kgazdrilkod6sr6l sz6l6
2012- 6vi clxxxv. torvdny (Ht.), a k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi cxLIII. tttrvdny (Kbt.), a
Magyarorszig 6nkormrinyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi GLXXXIX. t6rv6ny (Mitrv), ; polg6ri
Ttirv6nyk6nyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tiirv6ny (ftk.), tov6bb6 a kdzszolgSltai6 kir,ilr.rt is,ir6l 6s a
hulladdkgazdrilkodrisi kdzszolgriltatisi szerz<jd6sr6l sz6lo 3l?l2ol3. Oin. 2g.) Korm. rendelet 6saz {llami hulladikgazd6lkodrisi ktizfeladat elLilis6ra l6trehozott szervezet kijeliil6s6r6l,
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feladatkiir6r6l, az adatkezelds m6djrir6l, valamint az adatszolgfltatAsi kdtelezettsdgek r6szletes

szabrilyair6l sz6l6 69/2016. (IIL 3 l.) Korm. rendelet, valamint Koml6 V6ros Onkormanyzata

K6pviselS+estiilet6nek a telepiil6si hulladekgazd:llkodrisi krizszolg:iltalisr6l 6s snnak kdtelezo

ig6nybevdtel6r6l sz6l6 6nkormrinyzati rendelet rendelkez6sei 6s a tovrlbbi gazati jogsztbAlyok az

ininyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se uten, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, j6v:ihagy6lag irj6k al6.

Kelt: Pecs, 2017. jtilius 13.

Z[rad6k:

- A szerz6dds megkdtdsdr<il Koml6 V6ros Onkormrinyzatrinak K6pvisel6-testnle@ a 9112017.

(VI. 28.) szAmt hatArozatiban ddntdtt 6s felhatalmaaa a polg6rmestert annak al6;iris{ra.

Onkorm6nyzat r6szdr6l penziigyileg etlenjegyzem Koml6n 2017. ..0.X,.ll.:..... r"pjan'
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Aladics Zolt6n irodavezet6
Koml6i K6z6s Onkormrinyzati Hivatal

P6nziigyi, Kdlts6gvet6si 6s Vagyongazd6lkodrisi Iroda

Jogilag ellenjegyzem Koml6n, 20 I 7.
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