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Nonprofit Korlftolt Feleldss6gii Tf rsasfg
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si it 52.
c 6 gtr e gy z6ksz 6ma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szfima: I I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hulladdkke zelo Ko zpontl; 1 0040 8 03 3 /Gorcs<i ny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 I 541 587-381 l-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter tigyvezeto
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgriltat6

m6sr6szt:

- tovilbbiakban egytittesen: Felek - kcizott az alulirott helyen 6s napon az alibbiak
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen kozszolgtiltatrisi szerz6dds megkotdsekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2Ol5.6vi CXLIII. tv. 15. $-rlt, mely sr".irrt a k<izbeszerzesi
6rt6khatrirok:

a) elrropai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt ekhat ilro k (a tov6bbiakb an : uni6 s 6rt 6khat 6ro k) ;

b) akdzponti koltsdgvetdsrol sz6l6 tcirvdnyben meghat6rozott kozbeszerzdsi ds koncesszi6s
beszerz6si ert 6khat 6rok ( a to v6bb iakban: nemzeti 6rt 6khat riro k).

(3) Az egyes beszerz6si tdrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatarokat a k<izponti
koltsdgvetdsrol sz6l6 t<irvdnyben 6vente kell meghatdrozni. Az egyes beszerzdsi trlrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghataro ^tt -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kcilts6gvet6si tdrv6nyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiitatiis becstilt drtdke olyan szerzodds eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatinozott idore, ndgy 6we vagy annitl r6videbb idore kcitendb szerzodds esetdn a
s zerzo dd s ido tartama alatti e lle ns zolgiitatis ;

b) hatitrozatlan idore kdtdtt szerzodds vagy ndgy 6vndl hosszabb idore kotendo szerzod1,s
eset6n a havi ellenszo lg6ltat6s negyvennyo lcszoro sa.

A Magyar K<iztarsas6g 2016. dvi kdltsdgvet6sdrol sz6lo 2015. 6vi C. trirv6ny 68. $ (1)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k<izbeszerz6si
6rt6khatar 20l6.janurlr I -j6tol szolg6ltat6s megrendeldse eset6ben: 8,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjrin jelen szerzodds nem esik a kcizbeszerzdsi elj6r6s
hatillya al6.
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1. Aszerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatak6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrvdny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi k<iztigyek, valamint a helyben biaosithat6 ktizfeladatok k<ireben

e116tand6 helyi <inkormdnyzati feladatok kdze tartozik kiikinosen a kdrnyezet-eg1szsegtigy

(kdztisztas6g, telepiil6si k<imyezet tisztas6gdnak biAosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s) 6s a
hullad6kgazd6lkodas.

A hullad6kr6l s2616 2Ol2.6vi CLXXXV. trirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a telepiil6si <inkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkodasi ktizszolg6ltat6s ell6tas6t a

kozszolgitltat6val kotott hullad6kgazd6lkodasi kozszolg6lt atdsi szerzod6s irtj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodds az Onkorminyzat Kdpviselo-testtilete Kt'sz'

hatfurozata alapjdn jott l6tre.

1.3. A jelen szerzodds cdlja, hogy Lipp6 Kozs6g kozigazgatisi tertilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokniil, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:

inlathnhasLnii6) keletkezo telepi.il6si szilfrd hulladdk kezel6sdre fenn6llo kozszolg6ltat6ssal

kapcsolatb an - a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorminyzat 6s a

KSzszolg[ltat6 k$z6tti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezetts6geit szabhlyozza.

2.
Z.l. Az flnkormfnyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az al6bb meghatarozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Lipp-6 Kozsdg kozigazgatrisi teri.iletdn a teleptildsi hulladdk begytijtdsdvel 6s elhelyezds

ce^1aUOf t6rt6;6 ,.ndrr...r elszrlllit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint

kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr5va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt eszkoz- 6s

letesitm6ny6llomSny6nak ig6nybev6tel6vel-, ktizszolg6lt atisi szetzodes keretdben:

- vegyes hullad6k elsz6llitasa hetente 1 alkalommal
- elkiilonitetten gyfijtott hulladek elsz6llit6sa, kezel6se

- lomtalanitas 6vente I alkalommal

2.2. AKiizszolg6ltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6s6t 2017. januar 1-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj 6n a Kdzszolg6ltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszab6iyoknak ds az 6nkorrrrinyzati rendeletnek megfeleloenkizirolagosan jogosult Lipp6

k[r.eg iozigazgatlisi tertilet6n a telepiil6si hullad6k gyrijtdsdre 6s kezeldsdre ir6nyul6

ko zszo lg6ltatdsok ell6tasara.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hulladdk gyiijt6s6re 6s kezel6sdre irinyul6

kozszolg6ltat6i feladatoi ell6tasa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznal6

ah6ztart6sr hullad6khoz hasonl6 hullad6k rlszltkdpezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

Ha a kozteri.ileten elhagyott, illetve ellenorizetlen k<irtilmdnyek kcizott elhelyezett hulladdk -

ide6rtve a telepiil6stisaasagi feladatok k<ir6be tartoz6 hullad6kot is - kor6bbi birtokosa vagy

tulajdonosa a hullad6k elszattit6s6ra 6s kezel6s6re vonatkoz6 kdtelezetts6g6nek nem tesz

eleget, a hulladdk elsz6llit6sSrol ds kezel6sdrol az Onkormdnyzat a kdzszolg6ltatoval kdtdtt

ktil6n szerzod6s ritj6n gondoskodik.

A kozszolg6ltatas teljesit6senek tertileti kiterjed6se: Lipp6 Kozs6g kiizigazgat6si teri.ilet6n.
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A ktizszolg6ltatas kor6be tartozb hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K<ik6nyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kdzpontban, vagy miis, kdrnyezetvddelmi, mtikOddsi engeddllyel rendelkezo
hullad6klerak6ban, hullad6kke zelo kozpntban.

3. Az OnkormhnyzatkOtelezetts6gvitlalisa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltatris ellfutisara a Kiizszolgiltat6nak
kizar6 lago s jo got bizto sit.

3.2. Az Onkorminyzat kdtelezetts6get v6llal:

a) a kozszolg6ltatris hat6kony 6s folyamatos ellilti.sifitoz a Kiizszolgilltat6 szdmdra
s ziiks 6ge s info rmrlc i6 k 6s ad at o k szolgblt atilsitr a,

b) a kdzszolgriltatas kdr6be nem tartoza hullad6kgazd6lkodasi tev6kenys6gek
k<izszolg6ltat6ssal t<irt6no <isszehango l6s6nak elosegitds6re,

c) a kozszolgriltatrisnak a telepiil6sen vdgzett m6s kiizszolgilltat6sokkal val6
6sszehango l6s6nak e16segit6sdre,

d) a Kiizszolg iltatil kizrir6 lago s kozszolgilltatasi jo g6nak biao sitasara,
e) a telepi.il6s lak6i vonatkoz6s6ban n6v- 6s cimjegyz6k iltadisirra, adategyezetdsre,

D kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgilo adatok futadisira,
g) az dnkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriil6 kolts6gek megt6rit6s6re,
h) a telepiildsi igdnyek kiel6gitds6re alkalmas hulladdk gyiijtdsdre, szillititsira, kezeldsdre

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozislra. Ennek keret6ben kijeloli - a
Kiizszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gffit6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kozszolgiitat6 iltvegye kdztertileten a hullad6kot azon rngatlanhasznril6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolg6ltat6 riltal alkalmazotl glpjitrmtivel nem tud behajtani,

i) a hullad6ksziilit6 j6rmri szirmdra megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (kiilcincis
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a k6zit tirszelv6ny6be bel6g6
failgak lev6g6srira.),

j) akozszolgirltat6si szerzodds kdzzeteteler6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elkiil<jnitett hulladdkgytijtdsi rendszer helyi feltdteleinek

megszervezdsdrol.

4. AKiizszolgflltat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A k<izszolgilltat6 gondoskodik:
- Ahintart6sban keletkezo:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 ingatlanok esetdben az ellitirsi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht.
47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k rlszdre az 6ves hulladdkgazdalkodasi
k<izs zol g6ltat5si dij 50yo-6t kell meg6 llapitani. )

ii. Elkiildnftettengnijt<itthulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

trirt6no ci sszegyiijtd sdro l, e lsziillit6s6r6l 6s keze l6s6ro l.

- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkezo hdnartdsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladdk
6 sszegyrijtd s6r6l, elsz6llit6sAr6 I ds kezeld sdro l.

- Az iitala tizemeltetett hulladdkgyrijto ponton, hulladdkgytijtS udvarban a hulladdk
6tvdteldro l, o ssze gy.tijt6 s6r6l, e lsziillit6s6r6l ds keze ld sdro l.
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b) Adminis ztr ativ felad atok:
- konyvel6s,sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminis ztr 6ci6, nyilv6ntart is, adatbiais-kezel6s
- jogi iigyvitel

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtikodve a fogyaszt6k szAmira kcinnyen hozzdfdrheto
tigyfelszolg6lat 6s t|jdkoztatitsi rendszer mtikddtet6se (Kcizponti iigyfdlszolgiitat cime: 7632

P6cs, Sikl6si u.52.), valamint akozszolgilltatassal kapcsolatos lakoss6gi tilj5koztatds.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kotelezetts6get v6llal tovribb6:
a) akozszolghltat6s folyamatos es teljes kcini elliitiisiira,
b) akozszolgitltat6s meghatitrozntt rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

c) a k<imyezetv6delmi hat6s6g iital meghatSrozott mindsit6si oszt6ly szerinti
kcivetelm6nyek biaositrlsara 6s a minositdsi engeddly hullad6kgazd6lkodasi
kozszolgiitatdsi szerzodds hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszolg6ltat6s teljesitdsdhez szi.iksdges mennyis6gri ds minosdgti j6rmri, glp, eszkoz,

berendez6s biztosit6s6ra, a sztiksdges l6tsz6mri 6s k6pzettsdgti szakember alkalmazfsira,
e) a kdzszolg6ltatiis folyamatos, biztonsigos 6s b6vitheto teljesitdsdhez sztiks6ges

fej leszt6sek 6s karbant artasok elv6gz6s6re,

0 a kozszolg6ltatrls kor6be tartozb hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilviintart6si rendszer mrikcidtetdsdre 6s a kozszolg6ltatfs teljesft6sdvel osszefiiggo

adatszo lg6ltat6s rendszeres telj esit6s 6re,

h) a nyilv6ntartasi, adatkezelesi 6s adatszolg6ltatasi rendszer l6trehoziis6hoz 6s folyamatos
mtikodtetd sdhez sziik sd ge s feltdte lek bizto sit6s6ra,

D a fogyaszt6k sziim6ra kcinnyen hozzdferhet6 iigyfelszolgrilat 6s trijdkoztatiisi rendszer

mtikodtetdsdre,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitisira,
k) a tev6kenys6g ellit6srlhoz szi.iks6ges biztositiissal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyfjt a felelossdgi korben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

D biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6sdhez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 ktilonb<izo
tirmdrtdkti gy'tijtoeddny koziil v6laszthasson,

m) t<ibblethullad6k elhelyez6set szolg6l6, a Kdzszolg6ltat6 i,ltal biaositott zsdk
forgalmazi.s{ra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodasi Projekt eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
hasznhlatira.

A K<izszolg6ltat6 hullad6kgazdrilkodasi enged6ly6nek szdma: OKTF-KP12538-1012016
A K<izszolg6ltat6 megfelelSs6gi vdlem6ny6nek szitma: OIIKT 37 00-9 612016

A Ko zszo lg itltat6 mino sitd si enged6lydnek sz6ma : OKTF-KP I 5923-9 I 2016

5. Mentestil a Kiizszolgiitatil a 4.1 pontban meghatitrozntt kotelezetts6g6tol vis major
eset6n, tov6bb6 ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megk6zelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikosstig mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akiSztttl, amely a

Kiizszolgiltat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes kozlekedesdt biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltat6 az akadrlly elharul6s6t kdveto legkozelebbi sz6llitisi napon koteles

szolg6ltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisdgti telepiil6 si hulladek e lsziillit6s6ra is

6. A Kiizszolgiitatiljogosult megtagadni a hullad6k elszrillitas6t:

az cinkormilnyzat rendeletdben elofrtt6l eltdro tdrol6edeny kihelyezdse esetdn,
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ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k krir6be nem tartoz6 arryag
keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si t6rmel6k, rillati tetem, mar6, mergezo
ffiyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyri tirgy, amely vesz6lyezteti a
hullad6ksz6llitassal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gytijtoberendezdst, illetve 6rtalmatlanitiisa sorrin veszdlyezteti a krirnyezetet.)
a hulladek nem a szabv6nyos, 26rt tarol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgiltat6t6l
v6siiro lt jelzett zs 6kban keriil kihel y ezlsr e,

a hulladdk oly m6don kertil kihelyez6sre, hogy a tarol6ed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6dris vesz6lye fenn6ll (nem leziirt, illetve sertilt ed6ny)
ha a trlrol6ed6ny k<iriil szab6lyalanul, annak mozgatast 6s tirit6st akad6lyoz6 m6don
tcibblethullad6k keriilt kihelyez6sre
amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tarol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvfllalkoz6 I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhetd tev6kenys6gek

T.l.Kdzszolgiltat6 jogosglt alv6llalkoz6kat ig6nybe venni. A Kiizszolgilltat| az alvilllalkozo
i g6nyb ev6tel6t kriteles az 6nko rm iny zat szimir a bej elent eni.
7.2. A Felek rogzitk, hogy az alvilllalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgilltat6 rigy felel,
mintha maga jilrt volna el.

8. A Kiizszolgiltatis teljesitdsdvel osszeftiggo adatszolg6ltat6s biztositrisa drdekdben a
Kiizszolgiltat6 az 1./ pontban meghatitrozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkozoan elktil<initett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletrol elszrillitott
6s rirt almat lanito tt teleptil6s i hullad6k mennyis 69 6t.

9. A ktizszolgSltatiis ig6nybev6tel6re kdtelezettek a krizszolg6ltat5s teljesites6vel
kapcsolatos minosdgi dszrevdteleiket, kifog6saikat frrlsban a Kiizszolgiitat| sz6khely6re
(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolgiltat6 k6teles irasban l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre
k<iteles a Kiizszolgiltat6 krirnyezetszennyezes eset6ben, ha az a kozszolgriltatrisi
tevekenys6g6vel okozati <isszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az
Onkorm6nyzat helyi hulladdkkezeldsi kdzszolgiiltat6s rendjdrol sz616 rendelet6nek
rendelkez6s6t kifogasolja, a Kiizszolgf ltat6 30 napon beltil koteles az tigyiratot - a panaszos
e gyidej ti 6rte s it6 se me I lett - az Onkorm iny zathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgfltatisdija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg5ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-
szabiiyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6televel az illet6kes miniszter rendeletben
|llapitja meg 6s a Koordiniil6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjrln az iilami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat keret6ben az illlambeszedi
a kozszolg6ltatrlsi dijat 6s kifizeti a k<izszolgrlltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6si dij meg6llapftfs6drt felelos miniszter iiltal meghatirozott szolgilltatitsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6tas6ra koordin:il6 szewezetet (a tovrlbbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kozszolgdltat6, a teleptil6si <inkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordinrll6 szerv
feladatkrir6nek gyakorlilsitho z sziiks6ges.



A miniszter rendeletben iilapitja meg a beszedett kozszolgilltatasi dij feloszt6s6nak elvet. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatrinak figyelembev6tel6vel rendeletben iilapitja meg a

Ko o rdin6l6 szerv iiltal a ko zszolgitltato nak fi zetendo szo lg6lt at asi dij at.

10.2
A k<izszolgilltat6 6ltal alkalmazottkiizszolgriltatSsi dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen t6rt6nt.

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszertien hasm6l6 term6szetes

szem6ly ingatlanhasznSl6rlszdre, a telepiiLl6si 6nkormrinyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjrin.

Tobblethulladdk gytijtdsdre szolg6l6 zsitk ira 3 6 l,- Ft+A fa/ db.

Szerzod6 Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekinteteben mindenkor a hat6lyos AFA
torv6ny rende lkez6se inek me gfe le loen j rirnak el.

11. Attamihullad6kgazd6lkodisikiizfeladat-el[lt6s

1 1.1 Az Sllami hullad6kgazdilkodrlsi krizfeladat ell6t6sara l6trehozott szewezet
kijelol6s6r6l, feladatk6rdrol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltatasi
kdtelezetts6gek r6szletes szab6lyan6l sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorrnrend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjrln a Kormilny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben

meghatiirozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkodasi
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zfurtkonien Mtikddo R6szv6nltrirsas6got jelolte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolgiltat6si dijakra vonatkoz6 szbmlikat az Adatkorm.rend.

20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatas alapj6n 6llitja ki. A kozszolg6ltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltat6sa esetdn a Koordinril6 szerv a nem megfelel6 adatszolgiltat6ssal

6rintett ingatlanhaszn6l6 tekinteteben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszbml5'zott

kozszolg6ltatasi dijr6l elft ki szitmlill Az ezzel <isszefi.iggdsben keletkezo dijkorrekci6 eset6n

minden helyt6ll6si kdtelezettseg akozszolgSltat6t terheli. Az igy keletkez6 kcizszolgiiltat6si

dijktildnbozet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes

szolgiltatitsi dijba beszilmitja. A krizszolg6ltat6 hidnyos vagy helytelen adatszolg6ltatrls6b6l
ered6, a Koordinril6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi kovetkezmdnydrt akozszolglltatot terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordinil6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatasb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs kozszolg|,ltatilsi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal

osszefiigg6sben teljesit6s tcirt6nt. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot

kdmi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6
ingat lano k 6s sziiks6ge s adat aik meg6llapit 6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a

k<izszolg6ltat6nak, 6s felhivja a k<izszolg6ltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v5gzett
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(Ft)
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darabsz6m
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Ft)

I l0-120 literes 217,- 190 778.662,-

80 literes 158,- 0 0

60 literes* 118,- 0 0

Osszesen: 190 178.662,-



szolgiitatdsrlnak megfeleloen korrigrilja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltatSst
legkdsobb az drtesitds kdzhezvdteldt kcivet6 8 napon beltil.
A konekci6t kovetoen - a kozszolg6ltat6 eltdr5 adatszolg6ltatiisa hi6nySban - a Koordin6l6
szerv a ko zszolgiltat 6s i d ij at az tngatlant ul aj d o no sn ak szhml|zza ki.

11.4 A Koordin6l6 szerv a kisziml6zott ds az ingatlanhaszndlo 6ltal hatriridSn beliil ki nem
frzet ett k?5 zszolgiitat as i d ij b ehaj t 6s a 6rd ek6b en int 6zked ik.

1 1.5 A Kcizszolgilltat6 reszdre akozszolgitltat6si szerz6ddsben rdgzitett feladatok ell6tris66rt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdrllkod6si k<izszolg6ltatrlsi dij meg6llapit6sridrt felel5s
miniszter 6ltal meghatitromtt szolg6ltatils i dijat fizet.

1 1.6 A kozszolgilltato az 6nkorm6nyzat, mint ellSt6sdrt felel6s 6ltal kiadott
teljesitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgiitat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogasa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazolisnak a kozszolg5ltat6 iiltal a Koordinril6 szerv r6sz6re a
rendszeres adatszolgiiltat6s keretdben tortdn6 megkiild6se a szolgilltatitsi dij fizetdsdnek
felt6tele.
Az Onkorm6nyzat ktiteles a teljesit6sigazol6st a K<izszolgLltat6 rlszlre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot k<jveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az 0nkorm6nyzat a teljesitdsigazolis
kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, ,igy a kozszolghltat6 jogosult az ezzel
kapc so latban ke letke z i5 kdr 6t az Onkorm iny zat fe 16 drvd nye s iteni.

ll.7 2016. jrilius l. napj6t6l a szolg6ltat5si dijban a hullad6kgazd5lkod6si k<izszolg6ltatiis
teljes kdzvetlen kdltsdge megt6ritdsre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesitdsdrol a Koordin6l6
szerv gondoskodik rigy, hogy a kozszolg|ltato valamennyi haszonanyagot kriteles a
Koordin6l6 szew 6ltal kijelolt szervezetnek ritadni. 2016. jirlius 1. napj6t6l a haszonanyag-
drtdkesit6sbol eredo bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

11.8 A Koordiniil6 szerv a hulladdkgazd6lkod6sikozszolgirltat6si szerzod6s Ht. 92lB. g (2)
bekezd6s szerinti megfelelo sdgdt vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjrln az Onkormdnyzat akdzszolgriltat6si szerzoddst
annak megkotds6t vagy m6dositiis6t kcivetoen haladdktalanul, de legkdsobb 8 napon beliil
elektronikus fton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s hatilya

Felek jelen szerzodest 2017. januir 01. napj6val kezdod6 hat6llyal hatirozott id6re, 2026.
december 31. napjSig kdtik.
Felek a szerzodest kozis megegyezl,ssel, csak fr6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgiltatfsiszerz6d6smegsztin6se

A k<izszolg6ltat6si szerzSd6s megszrinik
a) a benrrc me ghatitr o zott ido t art am lej iirt 6va l,
b) a Kdzszolgiltat6 j o gut6 d n6 lkiili me g sziind s6 ve l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds mdg nem kezdodott meg,
d) felmondassal.

13.1 Az Onkormhnyzat a k6zszolg6ltat6si szerzoddst a Polgari Trirv6nykrinyvben
meghatiirozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a
Kdzszolg6ltat6

o a hullad5kgazdbkod6si k<izszolgilltatils ell6t6sa sori{n a krirnyezet v6delm6re
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vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srigi ddntds eloir6sait sulyosan
megsdrtette, ds ennek t6ny6t a bfr6s6g vagy a hat6srig jogerosen megrlllapitotta,

. a szerzod6sben megrlllapitott kdtelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sirlyosan
megs6rtette.

- A hullad6kgazdrllkodiisi k<izszolg6ltat6si szerzodlst az Onkorminyzat felmondja, ha a
K6zszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel, tovibbd a Ht. 9218.$ (4)

bekezd6s6b en fo glalt felt 6tel b ekd vetkez6se eset 6n.

13.2 A Kozszolgiitat6 a Polg6ri Torv6nykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

ko zszo lg6lt atisi szer zod6 st akkor mondhatj a fe l, ha
. az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltatisi szerzoddsben meghat6rozott kotelezettsdgdt -

a Krizszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a
Kcizszolg6ltat6nak kart okoz,
ko zszolg6ltatrls telj esit6s6t ; vagy

vagy akadiiyozza a hullad6kgazddlkod6si

. a kozszolgriltat6si szerzodds megkotdsdt k<ivetoen hattllyba ldpett jogszabdly a

k<izszolgrlltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy viitoztatja fl€g, hogy az a

Kozszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatiis szerzoddsszerti

teljesit6se kor6be tartozb l6nyeges es jogos drdekeit jelentos mdrt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzdd6st a kozszolg6ltat6 felmondja, a telepiil6si

<inkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskod k az nj kozszolgiitat6 kiv6lasilisdr6l.
A fentiek teljesiil6se eset6n akozszolgilltatasi szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si id5 alatt a kozszolgrlltat6 a hullad6kgazdrilkodiisi k<izszolg6ltat6st v6ltozatlanul

ellStja.

Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felrohat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szetzodds neki

felr6hat6an szfnik meg, az Onkormfunyzat a kcizszolg6ltatasi dij SUo/o-inak megfelel6

meghirisul6si kotb6r fizet6s6re k<iteles.

14. Eljrirris a szerziSdfls megsziin6se eset6n

A kozszolg6ltat6si szerzod6s megsziin6se vagy megsztintet6se esetdn, tovribb6, ha a

Kozszolg6ltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel, a Ktizszolg6ltat6 az :iujkozszolg6ltat6

kiv6laszt6s6ig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolghltatast v6ltozatlanul ell6tja.

A hulladdk gazdiikoddsi kdzszolg6ltat6si szerz6dds megsztindse eset6n a kozszolg6ltat6s

ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo [gyek iratait ds nyilv6ntart6sait a Kdzszolgiltato a

teleptil6si 6nkorm6nyzatnak akdzszolglltat6si szerzod6s megsztindse napj6n iritatla.

15. Jogvitik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis kozotti t6rgyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitiit a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beliil nem tudjak rendezni, a bir6s6gi

elj6r6s lefolyat6sdra a Pdcsi J6r6sbir6s6g, illetve 6rtdkhat6rt6l fiiggoen a P6csi Tcirvdnyszdk

illetekess6g6t kotik ki.

16. I0rtesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzbdes teljesitds6vel kapcsolatos iigyintdz6,sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

/
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az Onkorm hny zat reszercl:
n6v: Lovas Mikl6s P6l polg6rmester
telefon: 691 377-l0I
fax:
e-mail:

a Kiizszolg 6ltat6 r6szdro l:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon: 721 502-132
fax:721805-370
e-mail: delkom@delkom. hu

17. Mecsek-Dr6vaHullad6kgazdilkodisiProjekt

A Kiizszolg6ltat6 ktiteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkozoket a k<izszolgiitati.s teljesit6se kapcs6n.

Felek kotelezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsul6si Tan6cs hatdrozatatnak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzodds b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6silg, vagy bir6srig
annak 6rv6nytelensdg6t iilapitja h€g, rigy a szerzbdes tdbbi rdsze 6rvdnyes ds
kikenyszeritheto, kivdve, ha an6lkiil b6rmelyik Fel a szerz6d6st nem k<itritte volna meg.

Ajelen szerzoddsben nem szabiiyozott kdrddsekben elsosorban a hulladdkr6l szol6 2012. evi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. trirv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g tinkorminyzatai6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (Motv), valamint a
Polg6ri Tcirvdnyktinywol szolo 2013. dvi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6
ilgazatijo gszab6lyok irrinyad6 ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezese ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6v6hagy6lag irj6k aki.

Lipp6, 2016.6v december h6nap Cr nap D6l-Kom Nonprofit Kft.
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