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mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltat6

- tovSbbiakban egyi.ittesen: Felek - k<iz<itt az alulirott helyen 6s napon az alirbbiak
felt6telek mellett:

Szerztido felek jelen k<izszolgiiltat6si szerzodes megkrit6sekor figyelembe vettek a

kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-rit, mely szerint a kdzbeszerzdsi
6rt6khat6rok:

a) etxopai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi
6rt6khatrlrok (a tov6bbiakban : uni6 s 6rt6khat6rok) ;

b) akiizponti kcilts6gvet6sr6l sz6l6 t<irv6nyben meghatiirozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatrirok (a tovribbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi tfrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatarokat a kcizponti
kcilts6gvet6srol sz6l6 t6rv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerzdsi t6rgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s 6rtdkhatarokat a mindenkori kolts6gvetesi tcirv6nyben dvente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiiltat6s becstilt 6rt6ke olyan szerz6d6s eset6ben,

amely nem tartalmruZa a teljes dijat:
a) hatfuozott idore, n6gy 6vre vagy ann6l rcividebb idore kdtendo szerzod6s esetdn a

szerzod6s idotartama alatti ellens zolgiitatils;
b) hatdrozatlan idore kdtdtt szerz6dds vagy n6gy 6vn6l hosszabb idore k<itendo szerzodds

eset6n a havi ellenszolg6ltatds negyvennyolcszorosa.

A Magyar Krizt6rsasdg 2018. 6vi krilts6gvet6s6rol sz6l6 2017. evi C. torvdny 71. $ (1)
bekezd6se rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti ktizbeszerz6si
6rtdkhat6r 201 8. janu6r I -jdtol szolg6ltatiis megrendelese eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapidrlk, hogy fentiek alapj6n jelen szerz<id6s nem esik a kdzbeszerz6si eljar6s
hatfiyaal6.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gyrijt6s6re, szbllitisra es kezel6sre vonatkoz6
kdzszolg6ltatils folyamatoss6gdnak biztositrlsa erdek6ben a teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkorminyzati rendelet
v6grehajt6sitra az al6bbi szerzod6st kdtik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszdg helyi dnkormitnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torvdny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdzi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kclrdben
ell6tand6 helyi dnkormirnyzati feladatok koze tartozik kiilcinrisen a kornyezet-egeszsdgiigy
(kdztisztasrig, teleptildsi kdrnyezet tisztasitg6nak biztositdsa, rovar- 6s r6gcstll6irt6s) 6s a
hul ladekgazdrilkodris.

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (a tovrlbbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a telepiil6si rinkormiinyzat a hullad6kgazdrllkodrisi krizszolg6ltat6s ell6tas6t a
kozszolgiitat6val kdtdtt hullad6kgazddlkod6si krizszolg6ltatisi szerzod6s ritjan biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorminyzat K6pvisel6-testiilete ll2l20l8. (VI.lS.) Kt.sz.
hattnozata alapj an j Ott l6tre.

1.3. A jelen szerzodds c6lja, hogy Krilked Kdzs6g kdzigazgat{si tertilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokniil, haszn6l6knril (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasznalo) keletkezo teleptil6si szilird hullad6k kezel6sdre fenn6ll6 kozszolg{.ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabrilyoknak megfeleloen az dnkormrinyzat 6s a

Kiizszolgfltat6 kcizdtti kapcsolatot, a Felekjogait 6s kdtelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkormrinyzat megbizza a Kiizszolgdltat6t az al6bb meghatinozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Kolked Krizsdg kozigazgatasi teriiletdn a teleptil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyezds

c6lj6b6l tcirt6n5 rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben r<igzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Drrlva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszk<iz-

6s l6tesitm6nyrillomrlny6nak ig6nybev6tel6vel-, krizszolg6ltatasi szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k sziilithsaheti I alkalommal
- lomtalanit6s dvente 2 alkalommal
- elkiilonitett /szelektiv/ hullad6kgytij td s

2.2. A Kdzszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elv6gz6sdt 2018. jrinius 1-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapjan a K6zszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az rde vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az dnkorminyzati rendeletnek megfeleloenkizitrolagosan jogosult Ktilked
Kdzs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6s6re irrinyul6
k6zszol griltat6sok ell6tasara.

A kdzszolgriltat6s megnevez6se: teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
kozszolgitltat6i feladatok ell6rtiisa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhaszn1,l6
ah[nartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo vegyes hullad6kara is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A krlzszolg6ltat6s teljesitesdnek tertileti kiterjedese: K<ilked Kdzsdg kazigazgattisi ter0let6n.
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A kdzszolgiitatis k6r6be tartoz6 hulladdk elhelyez6se 6s kezeldse: a Kdk6nyi Regionrilis
Hullad6kkezell Kozpontban, a gcircsdnyi lerak6ban, a B6lyi hulladdkudvarban vagy miis,
kcirnyezetvddelmi, mtik6d6si enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az Onkorminyzat kiitelezetts6gvillatrlsa

3.1. Az Onkorminyzzt a 2. pontban irt krizszolgriltat6s ellititsina a Kiizszolgdltat6nak
kizrlr6lago s j o got biao sit.

3.2. Az Onkormrlnyzat kdtelezetts6get v6llal :

a) a kdzszolg6ltat6s hatekony 6s folyamatos elliitas6hoz a Kiizszolgilltttil szdmitra

sziikseges inform6ci6k 6s adatok szol g6ltat6s6ra,

b) a kozszolg6ltat6s kdr6be nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tev6kenysegek
kdzszolg1,ltat5ssal tdrteno 6sszehangoliisdnak elosegit6s6re,

c) a kiizszolg6ltat6snak a teleptilesen v6gzett m6s kdzszolg6ltatdsokkal val6
<isszehangol6sanak el6segit6s6re,

d) a Kiizszolgiltatf kizar6lagos kozszolgitltat6si joganak biztositiis6ra,

e) a telepiil6s k<izszolgilltat6s ig6nybev6tel6re ktitelezett ingatlanhasznirlSi vonatkoz6siiban

n6v- 6s cimj e gyz6k atadisira, adate gyezetdsre,

i)

kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgril6 adatok iltaditsira,
az Onkormdnyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriil6 k6lts6gek megtdritds6re,
a telepi.il6si igdnyek kieldgit6sdre alkalmas hullad6k gy{jtes6re, szitllitirsira. kezelds6re

szolg6l6 helyek 6s ldtesitm6nyek meghatinozirsira. Ennek kereteben kijeldli - a

Ktizszolgiltatrival egyeaetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a kdzszolg6ltat6 6tvegye k<lzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,

mely ingatlanokhoz a Kiizszolgrlltat6 6ltal alkalmazott gepjirmtivel nem tud behajtani,

a hulladdksziilito j6rmri szdmdra megfelelo ritviszonyok biztosit5siira, (kiilcinds

tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a krizut tirszelv6ny6be bel6g6

faagdk lev6g6sara.),
akozszolgitltatilsi szerzodes kozzetetelerol a helyben szok6'sos m6don gondoskodik,

gondoskodik az elktildnitett hulladekgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszerveir6s6rol.

A Kiizszol gfltatfl kiitelezetts6gei :

A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:
hhztartdsb an ke I etke z6 :

Vegyes hullad6k heti egyszer

ruaiitO 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellitilsi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l

szeptemberig - ahol a Ht. 47.g (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhasznSl6k rdszdre az 6ves

hu I I ad6kgazd 6lkodrls i kozszolgfitat6s i d ij 5 0%-6t ke I I me 96l lap itan i. )

ii. Elkiil6nitetten gyiijtOtthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente k6tszeri alkalommal

tdrt6nS dsszegyiijt6s6rol, elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6rol.

- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkez6 hlztartasi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk

ci s sze gytij t6 s6ro l, elsz6llit6sar6 I 6 s keze 16 s6rol.

- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyrijt6 ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hullad6k

6tv6tel6ro l, <i ssze gyuj t6serol, elsz6llit6srir6l 6 s kezel6 s6rol.

0
s)

h)

i)
k)

4.
4.1.
a)
-A

i.

b) Adminis ztr ativ fe ladatok:
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- kdnyvel6s,sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminis rtrilci6, nyilvrlntart 6s, adatbiais-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzatlal egyiittmtikodve a fogyaszt6k szitmdra k<innyen hozzitferheto
tigyf6lszolgrllat 6s ti$ekortahsi rendszer mrik<idtet6se (Kdzponti iigyfelszolg6ltat cime:7632
P6cs, Sikl6si u.58.), valamint akdzszolgirltat6ssal kapcsolatos lakossdgit6j6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgriltatr6 kdtelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akdzszolgdltat6s folyamatos ds teljes krjni ell6tiisara,
b) a kdzszolg6ltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sere,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatarozott minositdsi osztilly szerinti

k<ivetelmdnyek biztositrisara 6s a minositesi enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
krizszolg6ltatdsi szerzodds hatiilyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a k6zszolg6ltatis teljesitdsdhez sziikseges mennyisdgri 6s minosdgti jarmri, gdp, eszkoz,
berendez6s biztositiisara, a sziiks6ges l6tsziimri 6s kdpzetts6gti szakember alkalmazisira,

e) a kdzszolgdltatrls folyamatos, biztonsSgos es bovithet6 teljesit6s6hez sziiks6ges
fej leszt6sek 6 s karbantartiisok elv6 9z6 sdre,

0 a kcizszolg6ltat6s krir6be tartozS hullad6k kezel6s6re meghatiirozott helyek 6s
l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,

g) nyilv6ntart6si rendszer mtikcidtet6sdre 6s a kdzszolgiitatis teljesitds6vel <isszefi.iggo
adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6sdre,

h) a nyilv6ntartrisi, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos
mrikodtet6sdhez sztiksd ge s fe ltetelek b i zto sit i.ridr a,

i) a fogyaszt6k szdmara kdnnyen hozziferheto iigyfdlszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer
mtikridtet6s6re,

j) afogyaszt6i kifogrisok 6s dszrev6telek elintdz6si rendj6nek megrillapithsira,
k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz szi.iks6ges biztositiissal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyijt a feleloss6gi k<irben bekrivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges krlrok
enyhit6s6re,

l) biztosftja" hogy a vegyes hulladdk gytijt6sdhez az ingatlanhaszniio legal6bb 2 kiil<jnbrizo
rirmdrt6kti gytij toeddny kriziil v6laszthasson,

m) tdbblethulladdk elhelyez6s6t szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 iital biztositott zsi*.
forgalmazilsina,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llomany6nak
haszndlatina.

A Kcizszolgiiltato hulladdkgazd6lkodrisi enged6ly6nek sz6ma: OKTF-KPt2538-1012016
A Krizszo I g iitato megfelel o s6gi velem6nydnek sztrma OHKT 30122-2 -20 17
A K<izszol gekat6 min5 sf t6si engeddlydnek szilma: PE/KTF/S 7 4 -3 I 20 18

5. Mentesril a Kiizsz.olgiitat| a 4.1 pontban meghatirozott kdtelezetts6g6t6l vis major
eset6n, tovrlbbd ha az Onkormanyzat nem biztosft az ingatlanok megkriz"lftesdh", olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossrig mentess6g, illetve egy6b okb6l jrirhatatlan ak6zttt/, amely a
Kiizszolg{ltat6 g6pjrirmiiveinek balesetmentes kdzleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kdzszolgdltat6 az akadrily elhriruLis6t kdvet6 legk<izelebbi szdllftilsi napon koteles
szolgilltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt szrillft6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti teleptil6si hullad6k elsziillit6s6ra is.

6. A Kiizszolgriltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszrillitrisrit:
az dnkorm6nyzatrendelet6ben eloirtt6l elt6ro trirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
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ha a trirol6ed6nyben a teleptil6si (kommunrilis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si t<irmel6k, rillati tetem, mar6, mdrgezo
ffiyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyuldkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyf titrgy, amely veszelyezteti a
hullad6kszrlllft6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szseg6t, vagy megrong6lhada a
gytijtoberendez6st, illetve 6rtalmatlanitiisa soriin veszelyezteti a k<irnyezetet.)
a hulladdk nem a szabv6nyos, zirrt titrol6eddnyben, illetve nem a Kiizszolgriltat6tril
v6s aro lt j e I zett zsitkb an keriil kihe I ye z6 s re,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a trirol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6das vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdriilt ed6ny)

ha a tarol6ed6ny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tiritest akadiiyozo m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a tdrol6ed6nyek jelz6se bevezetesre keriil - a trirol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve sdrtil6se esetdn.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgiltat6 az

alv6llalko z6 i genybevdte I 6t kdtele s az Onko rm iny zat szirmdr a bej elenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiitat6 rigy felel,
mintha maga jiirt volna el.

8. A Kiizszolgiltatris teljesit6sdvel risszefiiggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdekdben a

Kiizszolg{ltatf az l./ pontban meghat6rozott szolg6ltat6si terflletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgilltat6si tertiletr6l elsz6llitott
ds drtalmatlanitott telepi.il6si hullad6k mennyiseget.

9. A kozszolgiitatds igdnybev6telere kdtelezettek a kiizszolgirltatis teljesit6sdvel

kapcsolatos minos6gi eszrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiitatil szdkhely6re

(7632 Pecs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a

Kiizszolgr{ltat6 kdteles ir6sban l5 napon beliil megviilaszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre

kriteles a Kiizszolgdltat6 k<imyezetszennyezes eset6ben, ha az a ktizszolg6ltat5si

tev6kenys6g6vel okozati <isszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az

Onkormiinyzat helyi hulladdkkezel6si kozszolgiiltat6s rendj6rol sz6ki rendeletdnek

rendelkez6sdt kifog6solja, a Kii.zszolgrtttat6 30 napon beliil kdteles az tigyiratot - a panaszos

e gyidej ti 6rtesit6se mellett- az Onko rm 6ny zathoz me gkiildeni.

10. Kiizszolg6ltatris dija
10.1. A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-

szabiiyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg es a KoordinSl6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapjrin az illlarni hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat keret6ben az 6llam beszedi

a krizszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolgdltat6knak a hulladekgazddlkod6si

k<izszolgilltat6si dij megirllapitits66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgilltatitsi dijat,

Az iilam e feladatainak elkitiis6ra koordin6lo szewezetet (a tov6bbiakban: Koordiniil6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi k<izszolg6ltat6, a telepiil6si dnkormiinyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot es informdci6t, ami a Koordin6l6 szerv

fe ladatk<ir6nek gyakorl6s rihoz szi.iks6 ge s.
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A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltatasi dij felosztrisrinak elv6t. A
miniszter a Koordindl6 szerv javaslat6nak f,rgyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Koordiniil6 szerv iiltal a kdzszolgilltat6nak fizetendS szolgirltatirsi dijat.

10.2
A krizszolgiitat6 Sltal alkalmazollkdzszolg6ltat6si dij meg6llapitisa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrt6nt.

Urit6si dijak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6k 6ltal hzetend6 lakoss6ei diiak:

60 literes ed6ny: 153,- Ft + Afa*

80 literes eddny: 204,- Ft + Afa

110-120 literes ed6ny: 282,-Ft+ Afa

Ipari ( gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

70 literes ed6ny: 238,- Ft + Afa

I l0 literes ed6ny: 314,- Ft + Afa

240 literes edeny: 815,- Ft + Afa

I l0 literes ed6ny: 282,-Ft+ Afa

120 literes ed6ny: 307,- Ft + Afa

240 literes eddny: 613,- Ft + Afa

*a38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedUl ds dletvitelszeriien hasznSl6 term6szetes
szemdly ingatlanhaszndl6 r6szdre, a telepiildsi Onkormilnyzat rlltal kiadott igazolds alapj6n.

Tdbblethullad6k gyiij t6s6re szol 9616 zsil< 6r a: 3 6 1, - Ft+Afa/db.

SzerzbdS Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetese tekintet6ben mindenkor a hatiilyos
Af'e trirv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.

11. A[amihultad6kgazd:ilkoddsikiizfeladat-elL{tds
I 1.1 Az 6llami hulladdkgazdSlkod6si kdzfeladat ellltasrira l6trehozott szewezet
kijel6l6s6rol, feladatktirdrol, az adatkezel6s m6dj1116l, valamint az adatszolgiiltatrisi
kdtelezettsdgek r6szletes szabilyairol sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse alapjrln a Kormriny a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervklnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazddlkodrlsi
Koordinil6 6s Vagyonkezelo Zirtk<inien Mrikddo R6szv6nykirsas6got jel<ilte ki.

ll.2 A Koordinilo szerv akozszolgiitatisi dijakra vonatkoz6 sziwiikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgriltatas alapjrin 6llitja ki. A kdzszolgiitat6 hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolgiiltat6sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelS adatszolg6ltatassal
drintett ingatlanhaszniil6 tekintetdben a Koordin6ki szerv 6ltal legut6bb kiszfumllzott
kozszolgitltatrisi dijr6l 6llit ki szriml6t. Az ezzel cisszefiigg6sben keletkezo dijkorrekci6 eset6n
minden helyt6ll6si kdtelezettsdg a kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo krizszolg6ltatiisi
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dijkiil<inbcizet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetend6 eseddkes

szolgiitatdsi dijba besz6mitja. A kdzszolgilltat6 hiiinyos vagy helltelen adatszolg6ltat6srib6l
ered6, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott szrimkikkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmdnydrt akozszolgitltat6t terheli a felel6sseg.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs k<izszolgilltatdsi dijfizet6s
meghatarozva az adatszolg6ltatiisban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal

osszefiigg6sben teljesit6s t<irtent. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot

kemi az illetdkes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiitat6sb6l hiinyzo
ingatlanok ds sztiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kozszolgiitat6nak, 6s felhivja a kozszolgiitat6t, hogy a megkiild<itt ingatlanokon vegzett
szolgilltatits6nak megfelel6en konig6lja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgdltat6st

legkdsobb az 6rtesft6s kezhezvdteldt kdveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kcivetoen - a kdzszolgiitato elt6ro adatszolgriltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6

s zerv a kri z s zo I g riltatas i dij at az ingatlantul aj dono sn ak szdriiaza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszdmllzott 6s az ingatlanhasznil6 riltal hatriridon beliil ki nem

ftzetett kdzszolgriltatrisi dij behaj t6sa 6rdek6ben int6zkedik.

1 1.5 A Kozszolgiitat6 rdszdre a kdzszolg6ltat6si szerz6desben rOgzitett feladatok e1l6t6s66rt

a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdillkodirsi k<izszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos

mini szter 6ltal me gh at ir o zott szolgiitatirs i d ij at fizet.

I 1.6 A kozszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott

leljesitdsigazoltissal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

,nl.titt fel. A teljesit6sigazoldsnak a k<izszolgiitat6 iital a Koordin6l6 szerv rdszere a

rendszeres adatszolgilltattls keret6ben tdrt6no megki.ild6se a szolgilltatdsi dij fizet6s6nek

felt6tele.
Az Onkorminyzat kriteles a teljesit6sigazolfust a Kdzszolg6ltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett

idoszakot k<jveto 5 napon beltil kiadni. Amennylben az Onkormanyzat a teljesit6sigazolis

kiacl6s6val alapos indok n61kii1 k6sedelembe esik, i,gy u krlzszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez6 kar6t az onkorminyzat fel6 6rvdnyesiteni.

tl.7 Z0l6.jrilius 1. napj5t6l a szolgiitat6si dijban a hullad6kgazdillkodhsi kdzszolg6ltat6s

teljes kozvetlin k<ilts6ge megt6rit6sre keri.il, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6

.r.* gondoskodik ,igy, hogy a kozszolgilltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a

Koordin6l6 szerv 5ltal kijelolt szervezetnek 6tadni. 2016.jrilius 1. napjAt6l a haszonanyag-

ertdkesit6sbol eredo bevetel a Koordin6l6 szervet illeti meg'

11.8 A Koordinill6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.

Az Adatkorm.rend. 4-.$ (4) belezddse alapjan az Onkorminyzat a kcizszolg6ltat6si szerzoddst

annak megkOt6s6t vagy m6dosftSsrit kdvetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltl

elektronikus irton megktildi a Koordinril6 szerv tdszdre.

12. A k0zszolgiltatdsi szerz6d6s hatrllya
Felek jelen szeriod6st 2018. jfnius 01. napj6val kezdodo hatrillyal, 2021. december 31.

napj6ig kotik.

Felek a szerzod6st krizris megegyezlssel, csak ir6sban m6dosithatj6k'
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13. Akiizszolg{ltatisiszerz6d6smegsziin6se
A k<lzszolgriltatasi szerzodes me gszrinik
a) a benne meghatiirozott id6tartam lejirtix al,
b) a K6zszolg6ltatt6 j o gut6d n6lkiil i megsztin6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdoddtt meg,
d) felmond6ssal
e) afelek kiizds megegyezds6vel.

13.1 Az Onkorminyzat a kdzszolg6ltatrisi szerzoddst a Polgari T<irv6nykcinyvben
meghat6rozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a
Krizszolg6ltat6

o a hullad6kgazdrilkod6si ktizszolgiitatds elldtrlsa soriln a kdrnyezet vddelm6re
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srigi d6nt6s eloirrisait srilyosan
megsdrtette, 6s ennek tdny6t a bir6siig vagy a hat6sdg joger6sen meg6llapitotta,

. a szerz6d6sben megiillapitott kdtelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don sflyosan
megs6rtette.

- A hullad6kgazd6lkodilsi k<izszolg6ltatrlsi szerz5ddst az Onkorminyzat felmondja, ha a
Ktizszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si engeddllyel vagy megfelelosdgi v6lem6nnyel

13.2 A K<izszolgiitat6 a Polgari T<irv6nykdnyvben meghatarozottakon trilmenoen a
kozszolgdltatfisi szerzcid6st akkor mondhatja fel, ha

. az Onkorm6nyzat akiizszolg6ltatrisi szerz6d6sben meghatarozott k<itelezetts6g6t -
a Kozszolgriltat6 felsz6litSsa ellendre - srilyosan megsdrti, 6s ezzel a
Kdzszolgitltat6nak kaft okoz, vagy akadiiyozza a hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolgfltat6s telj esit6s6t; vagy

o a kdzszolgriltatisi szerz6dds megkrit6s6t k6vet6en hat6lyba ldpett jogszabrily a
kdzszolg6ltat6si szerzodls tartalmi elemeit :irgy villtoilatja meg, hogy az a
K<izszolg6ltat6nak a hullad6kgazdrilkodasi kdzszolgriltatrls szerzod6sszeni
teljesit6se k<irdbe tartoz6l6nyeges es jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrilkodiisi szerzrid6st a kozszolgiitat6 felmondja, a telepiil6si
<inkorm6nyzat haladdktalanul gondoskodlk azuj kdzszolg6ltat6 kiv6lasztdsinll.

A fentiek teljesi.il6se eset6n akozszolgitltat6si szerzod6s felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmondrisi id6 alatt a kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazdrilkodiisi krizszolgriltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormdnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a
szerz<id6s neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormrinyzat az 6ves kcizszolg6ltat6si dij 50%-
6nak megfelelo meghirisul6si kOtbdr fizet6s6re kriteles.

14. Eljfris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kcizszolgiitatlsi szerz6d6s megsztin6se vagy megsztintet6se eset6n aKdzszolgilltat1 aznj
kdzszolg6ltat6 kiv6lasztdsitig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgiltatiist v6ltozatlanul ellitja.
A hullad6kgazd6lkodasi ktizszolg6ltatdsi szerz6d6s megsz[indse eset6n a k1zszolgriltat6s
elliit6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilvrintartiisait a KcizszolgiltutO u
telepiil6si <inkormiinyzatnak akozszolgitltat6si szerzod6s megsztindse napjrin iiadja.

15. Jogvitfk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymds k<jz6tti trirgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
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Amennyiben a jogvitiit a Felek tiirgyalls ritjan 60 napon beltl nem tudjrik rendezni, a bir6s6gi
eljar6s lefolytat6srira a Pdcsi J6rrisbir6srlg, illetve 6rtdkhat6rt6l fiiggoen a P6csi Tdrv6nysz6k
illet6kess6g6t k6tik ki.

16. Ertes(t6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st irasba kell
foglalni.
A szerzodds teljesitds6vel kapcsolatos tigyint6,zdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm iny zat r6sz6rdl :

n6v: Csomor Tibor polg6rmester
telefon: 201960-5933
e-mail : polgarmester@kolked.hu

a Kiizszolgiltat6 resz6r6l :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon: l2l 805-420
fax 721805-370
e-mail: delkom(@delkom.hu

17. Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodisiProgram

A Krjzszolg5ltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Drriva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 l6tesitmenyeket 6s eszk<izoket a ktizszolg6ltatris teljesit6se kapcs6n.

Felek k<itelezettsdget v6llalnak, hogy al5vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hathrozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szeruodds bdrmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6,sze

6rv6nltelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sirg, vagy bir6s6g

annak 6rvenytelenseg6t 6llapida fleg, rigy a szerzodes t6bbi rdsze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik Fel a szerz6d6st nem k6tdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabilyozott k6rdesekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012- evi

CiXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerzesekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tcirv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny (MOtv), valamint a

folgriri Tdrvdnykdnyvrol sz6t6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6

ilgazati jo gszabrilyok ir6nyad6 ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s

megegyezot, j6v6hagy6lag irjak al6.

Ktilked,2018. 6v m6jus hrinap 31 nap

6rtelmez6se utin, mint akaratukkal mindenben

D4l-Konr i'i c;'; ;: i*{it Krt'

587-2-02
ankZd.
8-00000008
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Kiilked Kiizs6g Kiizszolgiltat6
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