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IIULLA-DtKcAzD,fu-xopAsl xozszor,crir"rerisr szrnz6ois
(A MoDosiTorr REszEK A szovEGBEN ALAH0zAssAL JELoLVE)

amely ldtreldtt egrrdszrol
N6v: Mohlcs Vdros Onkorminyzata
Cim: 7700 Mohrics, Szechenyi t6r L
Ad6szrim: I 57 24014-242
KSH azonosito (statisztikai szimje[): I 5724014-841 l-32142
Bankszdmlasz6m: 12077007 401 53303-001 00008
Sz6mlavezetS p6nzintdzet: Raiffeisen Bank Zn.
Kdpviseli: Szek6 J6zsef, polg6rmester
mint Onkorm{nyzat,

mdLsriszrol
Teljes n6v: Mohricsi V6rosgazdrllkodisi 6s R6vhejriz6si Nonprofit Kft.
R6vid n€v: Mohiicsi Vdrosgazdrilkod6si Nonprofit Kft.
Sz6khely: 7700 Mohdcs, Szabadsig u. 17.
C6gjegyzekszim: 02 09 061712
KSH azonosit6 (starisztrkai sz6mjel): t1004242-381 l-572-02
KUJ azotrosito: 100209886
KTJ azonosit6: 102232892
Ad6sz6m: I lOO4242-2-02
Banksz;imlaszim: 50400096-l 101 1846
Sz6mlavezet6 p6nzintezet: Moh6csi Takardk Bank Zrt.
Kdpviseli: Hiiber Adrim, ii gyve zetri -iga zagt6
mint kcizszolgriltatast ell:it6 gazdasdgi tirsas6g (a tov6bbiakban: Kiizszolgittat6) k<izritt az aluliron
helyen 6s napon az al6bbi felt6relek mellett:

Preambulum

A Ht. 33.$ (2) bekezd6se alkalmazAsiban a telepiilEsi rinkormiinyzat a hullad6kgazd6lkod6si
ktizszolgiltatds elkitdsdra ktizbeszerzisi eljAresl fol)'tat le, kivdve ha a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 w.
szerint kcizbeszerz6si elj6#st nem kell lefolyatni vagy a hultad6kgazdrilkodrisi k<izszolg5lrat6si
szerz6d6s meSkotdse nem tartozik a Kbt. alkahnazisi k<irebe, vagy a t6rv6ny szerinti kivdteli kcirbe
esik. Moh6cs Vdros Onkorm6nyzata, mint ajanlatk6r6 ,,Kdzszolgiltatisi szerz6d6s Moh{cs V6ros -
Duna jobb parti- kiizigazgat6si teriilet6n, L{nycs6k telepildsen 6s Somberek telepiil6seu
keletkezett telepiil6si szildrdhullad6k rendszeres begyfijt6s6re, elszillit6sira ds
irtalmatlanitdsira, valamint ez elkiildnitetten gyiijttitt lom-, ziitd- 6s csomagolisi hullad6k
begyfijt6s6re 6s kezel6s6re 10 6we" tirgyiiban, az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjdban 2014. auguszrus
20. napjAn megjelent, 2014/S 158-284539 azonosit6 szimri, a hulladdkgazdilkod6si krizszolgdltatdsi
szerzodds megk6tisire irrinyul6 nyilt kdzbeszerzisi elj:irist folytatott le a krizbeszerz6sekr6l sz6l6
2011. evi CVIII. ttirveny, nyilt kdzbeszerzdsi elj6r6s lefolytatds;ira vonatkoz6 el6irisok alapjan. A
k<izbeszerz6si elj6nisban Kiizszolgdltat6, mint ajanlattev6 tette a legalacsonyabb Osszegii
ellenszolgilltat6st tartalmazo ajdnlatot, ez6rt Moh6cs Vdros 0nkorm6nyzara ajdnlatker6 a
Ktizszolg:iltat6t, mint ajanlattevot hirdette ki az eljir6s nyertesek6nt, amelyre rekintettel szerz6d6
felek 2014, november 30. napj6n hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolg6ltat6si szerz6disr kot6ttek,

Kiizszolgdltatri a hullad6kgazdilkod6si kcizszolg5ltatisi tevekenys6g v€gzds€re szot6 enged6lyt
14154?6-31/2013. sz6m alatt kapta meg az OrszAgos Kdrnyezetvedelmi, Term6szetv6deLmi
Fofelngyelosdgt6l, Az OHO, Orszigos Hulladekgazd6lkoddsi Ugyndks6g Nonprofit Korl6tolr
Felel6ss6gii Trirsasrig ,4-033/2013. sziimrl min<isit6 okiratival C/1. minositdsi osztrilyba sorolta a
Tirsas6got. Ezertjelen szerzodis megkdtes6nek trirvinyi feltdtelei fenn6llnak.

A Szerzodes alapj6t k6pezo dokumentumok:



AiAnlati felhiviis, dokumentrici6

Kdzszolg6ltat6 ir:isbcli ajriolata

A k6zbeizcrz6si eljiras egy€b dokumentumai

A dokumentumok a Szerz6des elv6lasahatatlan mell6klet6t k6pezik'

Felek ki hog;r jelen Szerz6d6s alapjin a K0zszolgiltat6 teljesitesre a k6zbeszerz6si

",]il,. 
f"fIi-lari"" L ajrimtati d-okumenteci6b;, a K6zszolgiltaro a-i6nladban'

valamin i 
"f.iara.U"n 

itl"tkt"tt iratokban (kieg6szit6 tejekoaates(ok)' slb )

foglaltakra fi gyelemmel k<iteles

l. A Szerz6d6s szerinti kiizszolgriltat6si tev6kenys6g megnevez6se

t .l . A k<izszolgriltatisi tevdkenyseg:

- a hullad€kgazdrilkodisi ktixzffitatris kd16be tarroz6 telepiilesi szil6rd hullad6k atvitcle' gy[jtdse'

elsz6llit6sa, ertalmatlanitasa;

meghadrozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g

70-l I 0- I 20-240 litcres edenyzetekben' valamint

k csaliidi h6zas ingatlanok
ommal az OnkormrfurYzat K

risi k6zszolg6ltatds ell6t:is

mindenkor hatilyos rendelete szerint,

- a szerz6d<itt mennyisegen feliil keletkezett tdbblethulladek begyffjtese az erre rendszeresiten 6s

- 2l db hulladdkgYiljti! s

ii nYezetenek tiszl 
'n 

tart6s

a KdzPontban; emellett a

men6 gyrijtise kdtheti rendszeress6ggel a lak6ingat

-ahriztart6sokbankeletkezenztildhul|addkdijmentesiweteleaMoh6csiHullad6kkeze|6Kiizpont
Komposail6 relep6n; az erre rendszeresiteft lebo

a MoMcsi dnkorm6nyzat a koaisaasigr6l,

- ha a kOzte len6rizetlen k0r0lmenyek kciziiu elhelyezett hullad6k -'ide6rtve

atelepiilesttanoz6hulhdekotis.korabbibinokosavagytulajdonosaa
hulladek el elezetts€g6nek nem tesz eleget' a hullad6k elszdllit6sir6l az
^OJ".r"aryr"t 

a Kdxzolgiltat6val kotoft kii16; szerztidds ttjrlLn gondoskodik;

2012. evi CLXXXV' t6w6nv 53 $-a alapjin

dteles a hulladekr6l s2616 2Ol2' Evi CLXXXV'

Yzal a kdztisaasagr6l' valamint a

;',:l:'J1i"tl.!"-:2r rrenderete 
6 $ (8)

-Aktizszo|g6ltat6Lzelkiildnitetthulladdk5rffjtesdsa6nz6se6rdek6benazelkiildnitett
huf iuae-f eytjiei f"lt6teleirol a jolszabalyokban ..lhuie.orott rn6don lajdkoztatja a lakossigot'

ut
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- a k<izszolgiltat6si tev6kenys6g a hat6lyos jogszabdlyok - beleertve a Mohecsi 6nkormdnyzat a
kiiaisaasrigr6l, valamint a hullad6kgazdrilkodisi k0zszolgAltat6s elkinisrina.k rendjir6l sznl6 7/2014.
(VI.2.) szimf rendelet6t is - 6ltal meghatdrozott tartalommal is keretek kozott tdrtdn6 elletasa (iirites
gyakorisriga, hullad6k edenyek osi|lyozAsa, a k6zszolgdlrat6sba bevont teriilet meghatarozisa, a

k6zszolgdltads elldtasanak rendszere 6s m6dszere, stb.);
- a Kcizszolg6ltat6 ktiteles a k6zszolgaltat6st a vonatkoz6 jogszab6lyoknak megfelel<ien, rendszeresen,
biaons6gosaa a szakmai szab6lyok 6s kdvetehenyek szerint v6gezni, a szolg6ltatds6r akadiiyoz6.
ktirtilrinyekre, k6rokra az Onkormrlnyzat fi gyelm6t felhird;

- a K6zszolgdltat6 feladata teljesitcse sonin k6teles a gyiijt6s helydt a Iehull6 hulladdkt6l megtisaitani,
a teriiletet tisarl.m hatrahagy ;
- a Kcizszolgiltat6 kdteles az 6ltala elv6rhat6 gondossriggal az ed6nyeket kezelru. Az iiritds soren
keletkezen, az iiritdst vigz6 szemdlynek felr6har6 kri,rok6rt a Kdzszolg6ltat6 anyagi felel6sseggel
tartozil. Nem megalapozott k6rt6ritesi ig6ny eset6n az edenyben keletkezetr k6rokat, valamint az
esetleges szakirt6i k6ltsiget az eddny haszniil6ja viseli;
- a gytij tSed6nyben K<izszolgdltat6 riltal okozott Mrt Ktizszolgriltat6 tdritesmentesen kd,teles kijavitani,
vagy a gyiijt6ed6ny kicser6lru, ha a karokozis neki vagy az 6rdekkdr6ben elj6r6 szemdlyeknek
felr6hat6 okb6.l kcivetkezett be. A Kcizszolg6ltato k6teles a javitrisi muoka id6tartamrira helyettesirti
gyuj t6ed6ny biaositani;

- a Kcizszolgiltat6 kdteles a hulladdkgyujto ed6nyek iirit6s6t munkanapon reggel hat 6s este h6t ora
krizdn elv6gezni.

- a Kdzszolgaltat6 kciteles a helyben szokdsos modon tij6koaahi a lakoss6got az firit6s napjrir6l.

- a Kcizszolgdltat6 kdtelezettsege az erre a c6lra biaositon szdllit6 eszktiz6n az ingatlanon
dsszegyiijtdtt 6s a Kdzszolgdltat6 rendelkez6sire bocsitott nagy darabos, lomtalanit6s kdr6be tartoz6
telepiifdsi sziLird hulladdk (lom) ivente legalibb kert6 alkalommal - az dnkormdn yzzt iital
meghadrozott idopontban 6s helyen - t<irtint! begriijt6se 6s elszallit6sa, amely6rt a KSzszolgdltato a
hulladdk tulajdonosiinak kiildn dijazist nem slmithat fel. A lomtalanitis id6pontjrit Kozszolgilrat6 az
Onkorm6nyzanal egyeaetve 6llapitja meg, aki a helyben szok6sos m6don tejdkoztatja a lakossigot.
Lomnak lekinthetd a hriztartAsokb6l szArmaz6, nem rendszeresen begfijtott, a k<izszolgiltatds
kerct6ben rendszeresftett uirol6 ed6nyzet mereteit meghalad6 nem veszelyes hulladek pl. britor 6s
egy6b hasm6lati tirgy. Nem helyezhet5 ki a lomtalanites alkalmival elektronikai hullad6k, hiit6g6p,
6pit6si tcirmel6k, kerti hullad6k valamint vesz6lyes hullad6k.

- a K<izszol96ltat6 kritelezens6get v6llal:
o a k<izszolgiltatds ellit5sa ut:in jri,r6 dij penziigyi kezel6s6re,

a kdzszolgilratas teljesit6sdvel osszefii996. ktiltin jogszabdlyban el6irl adatszol96ltar6s
rendszeres teljesilds6re ds meghatdrozon nyilvAntanesi rendszer mrik6dtet6sire,
a fogyasa6i panaszok 6s 6szrev6t€lek elint6z6si rendj6nek meg6llapitisara 6s elintdz6s6re,
a tevdkenysdg ell6tasehoz sziikseges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezerer nytjt
a felel6ss6gi k0rben bek<ivetkezen Onkormenyzatnak okozott esetlegcs k6rok enyhitisire,
kozszolgSltat6i hullad6kgazdilkodisi tervet k6szit, azt az Onkormdnyzattal egyezteti,
biaositja, hogy a veryes hulladik grrijtdsdhez az ingatlantulajdonos legahibb 2 kiil6nbdz6
iirm6rtdkii ry[jt6eddny k6z0l vdlasahasson,

biaositesera.
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1.2. Mentesiil a Kdzszolgeltat6 az e Pontban m

tov6bb6 ha az OnkormAnyzat nem biaosit az ingatl

sikossdg mentess6g, illewe egy6b okbol jiirhatatlan

balesetmentes ktizlekedes6t biztositja' Ez esetben

leektizelebbi szAllitisi napon kdteles szolgiltami, m

naiokon felhalmoz6don mennyis6gti telepii16si szill

I .3. A Kdzszol96ltat6 jogosult megtagadni

- az Onkorm6nyzat rendeletiben el6i

- ha a tirol6ed6nyben a telepiilesi ta11oz6 alyag

t".titt 
"ttt"ty"rei." 

(pl' fon6 hamu, k6-' 6pir 6rgez6 anyag'

elekrronikai hullad6k, rayet"rv r.gy i"f.gyott zsiradeh glnrlekony va-gy, robtan6 
.anyag'

naSrobb terjedetrii, ,;iil'i;;gy. "am.ty ieszelyezteti a hulladdkszillirissal foglalkoz6

alkalmazott egdszsegeL ;ag), izgrongeltatja a gy6jt6berendezist, illewe rirtalmatlanit6sa

sor6n veszdlyezteti a k6myezetet ),

- a hullad6k n"* 
" 

,r.u'iiy-o', Jrt rriroloeddnyben' illetve nem a K6zszolgdltat6t6l vasarolt

jelzett zsdkban keriil krlrelyez6sre

- a hultaddk oty .oaon 
-LJtiiilt'"1y"'ot"' 

hogy a t6roloed6ny mozgatasakor a kisz6rodis

veszelye fennill (nem lez6rt, illetve s6riih eden,'
_ ha a tarol6ed6ny rorril- ,r"uaryturunul, annak mozgatesl 6s iirirest akad6lyoz6 m6don

ttibblet}ullad6k keriilt krhelyezesre'

- amennyiben a droloeaen'fe'k jelrir" b.r.r.r6.r" kertil - a trirol6ed6nyek matricij:furak hi6nya'

illetve s6riilese eset6n'

1.4'AKtizszolg6llat6ahulladekszallitasteselhelyezestsajetk.ilts6g6re€skock6zatiravegzi.A
hullad6k sz6llit6s6val, valamrnt a- trir"Jer. ehelyez6s6vel tapcsolatos kdlts6geket K6zszolg6ltat6

JJ" t..i,ri-f.ui 
"szkdzdk 

ilzemeltetesi dij5val 6s a szemdlyzet kolts6geivel egyiitt

llad6kgazd6lkodrisi k6zszolgriltat6s kordbe tanoz6

1.8. Felek rdgzitik hogy a Kdzszolg6ltat6 tevekenys6gp a.Ht' 6s mis vonatkoz6 jogszab6lyok

rendetkez6sei szerint hulladdkg-iiir.""ilti r.o^zotgattai,isnat *h6:Il,.,T1l-n"k_igenybevdtele a

i:#r;ffiHft il;;;"d;^lu'iia*{'^.at6rvenv^erejenerl:g:,-,f Il"':

nli k6zszolgiltatAsi teriiler
jobb parti ilepiildsresz kozigazgatasi teriilete' amelyen beliil az l- pont szenntl

ikOzsiol giltatist a Kcizszolg6ltat6 vegzi (elLitja)'

3. A Szerz6d6s szerinti k6zszol96hatis id6tartsma
a kozszolgrilraiis eil-ritrisat Z0tq' december l napjival k6tcles me{gzfe!
,t " ,r.r,Oal' "tiinii 

tt'tUaeg"'dilkod6si kozrzolg6ltat6st 120 h6napig' azaz

0. naPj:iig ktiteles ell6tni'

--{^,i"2 4



A hullad6kgazd:ilkodrisi kiizszolgiltatis min6s69i ism6rvei
l. A Szerztid6s szerinti hullad6kgazdrilkodisi kcizszolgriltauis min6sigi ismirveit a

hulladekgazd6lkodrisi ktizszolg6ltauisi tevikenys6g minositis6r6l sz6l6 2013. 6vi CXXV. r6rvdny l.
mell6klet6ben meghat6rozott, a min6sitdsi osadly megszerz6sdhez sziiksdges kdvetelminyek alapjriLn
hatfuozzAk meg a Szerz6d6 Felek.
4.2. A Szerz6dds szerinti hulladdkgazdAlkoddsi tevekenys6g v6gz€sihez szaiks6ges k<irnvezewddelmi
hat6s6q dltal meghatdrozott min6sit6si oszt6ly: Cil.
4.3. A Kdzszolgriltat6 a kdzszolgriltat6s id6tartama alatt koteles a hulladdkgazdrilkod6si
k6zszolg6lbleshoz a Ht.-ben 6s m6s kapcsol6d6 jogszab6lyokban el6irt szakmai 6s szem6lyi
felt6teleker biaositani.
4.4. A hullad6kgazdrilkod:isi k<izszolgiltatds kcir6be tanoz6 hullad6k kezel6se, illetve ertalmatlanit6sa
a Cik6i Hulladdkkeze16 Krizpont tertilet6n t6rrdnik.
4.5. K<izszolg:iltat6 sajAt ktilts6gdre kriteles a hullad6kgazd6lkodisi krizszolg6ltatishoz kapcsol6d6, a
Ht. Cs v6grehajtlsi rendelete szerinti krirnyezetv6delmi biaosiEst k6tni, bele6rtve az iizemeltet6shez
sziiks6ges gdpjrirmrivek felel6ss6g biaositris6t is.

5. A hullad6kkezel6si k6zszolgriltat:is elLitisival krpcsolatos jogok 6s kiitelezettsdgck

5.1. Szerztid6 Felek kdtelezettsiget vdllalnak arra. hory jogaikat 6s kotelezetts6geiket a hatdlyos
jogszabrilyok rendelkez6sei szeriDr gyakoroljrik, illetve teljesitil, figyelembe v6ve a
hulladdkgazd6lkod6s orszigos is teritleti c€lkitiiziseit. illet6leg erym6s jogos 6rdekeit.
5.2. Az Onlorm6nyzat k6relezettsdgei kiiltinrisen:
a) a k<izszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos elliit6sritroz a Krizszolg6ltat6 szdm6ra sziiks6ges

infomrici6k szolgaltatesa, a Ht. 35. g (l) bekczd6s g) pontj6ban foglalrakra rekintettel;
b) a ktizszolgriltatris ktirebe nem tartoz6 hullad6kgazdrilkod6si tevdkenys6gek k<izszolgdltat6ssal

tiirtenti Osszehangol:is6nak el6segit6se;
c) a ktizszolg6ltat6snal< a ktizszolgaltatasi teriileten vegzett mis krizszolgdltat6sokkal val6

<isszehangolisinak el6segitdsit;
d) a telepul6si igdnyek kielegit6sdre alkalmas hulladek gyiijtesire, szellitisera, kezel€sdre szolgdl6

helyck 6s l6tcsitm6nyek meghat6rozisa;
e) a Ktizszolg6ltat6 kizar6lagos kdzszolgaltat6si jogrinak biaositAsa az <inkorm6nyzati tirsul6si

tulajdonban l6vri hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6nyek vonatkoz6siban.
5.3. A Szerzod6 Felek megrillaplr.y6( hory a Ht. 35. g-a szerinti relepril6si rinkormiinyzati
rendeletalkotds az dnkormanfzat tin6ll6 hat6skcire. Emiatt a telepiil6si <inlormrinyzati rendeletben
mcghat6rozott hulladdkgazdilkodrisi kiizszolgriltatdsi dijkedvezmdny, vagy mentess6g elsziLmoldsa
(megr6rit6se) a Koordiniil6 szerv r6szdre az 0nkorminyzat k6telezetts6ge.
5.4. A Kozszolgriltat6 kiitelezettsigei kiil<in<isen:
a) a Szerz<idds szerinti hulladdkgazdilkodrisi ktlxzolgdltatris folyamatos 6s teljes kiirii ell6t6sa;
b) a hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltatdsnak a jogszab6lyok szerinr meghatdrozotr rendszer,

m6dszer es gyakoris:ig szerinti teljesildse, ide6rtve a lomtalanites 6s az elkiilOniten gyfijris
teljesit6set is;

c) a k<imyezetvidelmi hat6srig iltal meghatirozott minSsitisi osaely szerinti krivetelmdnyek
biaosftrisa es a min6sit6 okirat Szerz6dis szerinti idcitartama alatti folyamatos meglitdnek
biztositesaj

d) a hulladdkgazdrilkod:isi kcizszolgriltatis teljesitdsdhez szi.iks6ges mennyisigfi 6s minosdgri jrirmii,
g6p, eszk<iz, berendezds biaositrlsa, valamint a sziiksiges ldtszimri ds kipzetts6gii szakember
alkalmaz6sa;

e) a kozszolgdltatls folyamatos, biaonsdgos ell6tds6hoz sziiks6ges fej leszt6sek es karbantart6sok
elv6gz6se;

f) a hullad6kgazdiilkod6si kdzszolgaltates kdrebe tafloz6 hulladek kezeldsere meghaterozon helyek
es l6tesitm6nyek igdnybevetele;

g) a hullad6kgazddlkod6si, illetve m6s, jogszabdlyok szerinti nyilventanesi rendszerek mflktidtet6se
es a hulladdkgazd:ilkodisi kiizszolgiltal6s teljesitdsdvel iisszefii996 adatszolgiltatdsok rendszeres
teljesit6se, tovebbA a hat6s6gok jogszab6lyok szerinti tej6koztatesa;

h) a hullad6kgazdrilkodrisi k<izszolgehat6st igenybevev6k szim6ra kdnnyen hozz6fdrher6
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iiryf6lszolgrilat 6s t:ijdkoaatesi rendszer mrikddtet€se;

i) a hultadikgazd6lkodasi, illewe mis, jogszab6lvok *"ty,ll,.Yl^v.a;1t1:::""t"0^*t'.:lfi
adatszolgriltat6si rendszer l€triozasa ?s" fotyamatos m0k6ltetds6hez sziiksdges feltetelek

biztosit6sa;

.il " 
r,o^i"rgart"trlst iginybevev6k kifogiisok is eszrevetelek elint6zesi rendj6nek meg6llap[tisa es

ennek nyi lvAnossagra hozatala.

i-.r-eio^-rgaliat6 a hullad6kgazdrilkodrisi k6zszol96ltat:lsi tevdkenys6g el6segitdse erdekdben az

alAbbi feladatokat k6teles ellitni:

5.5.1 . Adminisarativ feladatok:

a) k6nyvel6s, szimvitel,b6nzimfejt6s,
b) adminisar6ci6,nyilvrintartris,
c) adatbrizis-kezel6s,
d) jogi iigYvitel'

5.5.2. A hulladekgazdrilkodasi kozszolgiltarast igdnybe vev6kkel megk6tend5 egyedi k6ziizerni

szerz5desek kezelise, ig, kOtti'#i szerzdddiek megkotdse' nyilvintartis4 m6dositisa'

megsz[Dtetese.

zotgdltat6s igenYbevcv

z6se, Panaszainak kivi
tasnYtijt6s biaosit6sa'

6n kdteles fenntaflani'

5.5.3.1. Az iiryfelszolg6lat fbbb feladatai:

- kozszolgi ev6k panaszainak kivizsgil6sa 6s kezel6se'

- szem6lYes mfikddtetese,

- telefonos miikddtetdse'

- intemetes honlaP mfikddtetdse'

5.5.3.2. Az €s dzszolgaltat6 kdteles ir6sban 15 napon beliil

megv6laszolni.k<ilelesaKdzszolgaltat6ktlmyezetszennyez€s
eset6ben, ha az gdvel okozati tisszefiigg6sben van AmeDnyib€n a

panasz, 6szrev6tel az onkorm6nyzat helyi iulladtkkezelesi ktlzszolgriltat6s rendjdrSl sz6l6

rendelerenek r"rrdetxezesei kiloga*5u, " 
(<izszolgriltat6 30 napon beliil k<iteles az rigyiratot - a

panaszos eryidej[ 6rtesit6se mellett- az Onk

5.5.4 Kozszolgiiltat6 a hulladCkgazd6lkodasi ts6get v{llal az

ingatlanhaszn6l6 altal elkiitonite;en srfljton n6don tdrt6n6

gy"6.1t6r6t., ritvitel6re. (S/[jt6sziget lzemeltetds, Ies,,

5.6. A hullad6kgazdSlkoddsi kilzszolgriltatas telje

6nkorm6nyzati rendeletben meghat'rozott

Kiizszolgdltat6 az eseidkes szolg6ltatdst el

mulasa6irira vezethet6 vissza (pl' gdpj6rmii

elsz6llitani.
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A hullad6kgazdilkoddsi kdzszolgiltatis dija, a kiizszolgiltat{s finansziroz{sinak elvei,
m6dszerci
6.1. A hullad6kgazdilkodisi kdzszolgiltatas finanszirozisa sor6n a Ht. alapelveit kell 6rv6nyesireni,
kiemelten az Snell6tris, kdzelsdg, szennyez6 fizet elveit, rovdbb5 a kOltsdg hat6kony
hulladdkgazdrilkod.isi kdzszolgiltatris biztositas:fual elv6t, 6s a keresafinanszirozis tilalmrinak elvdt.

6.2. A hullad6kgazddlkodisi kcizszolgriltat6s finaasziroz6s6baa az Onkormriayzat, k6zvetleniil nem
vesz r6szt, a k6zszol96ltatist a hullad6kgazd6lkoddsi szole6ltat6si dijbol kell finalszirozni.

rendeletben dllanitia mes.

kijelcilt szervezetnek

meq.

bekezd6s) szerinti adatszolqAltatAs alapian 6llitia ki.

szoleiltat6si diiba beszimirja.

KozszoleAltat6t terheli felel6ssi g.



8.Kiizszolg{lrat6iltalett6that6egy6b,bev6telmegszerz6s6reir6nyul6tev6kenysdgelq6srzok
elszimol{si szabilYai

8.2. Ktizszolgtlltat6 egy6b, a k<izszolgrilrat6son kiviili. gazdas6gi tev6keuys€g folyads6ra annyiban

ioeosult, amennyiben ez nem ;;;;ly";t; Szerz6de-s szerinli hulladekgazdrilkoddsi tevdkenvsdg

fol-y"rn"tot ds teljes kdrii ell6tds6t'

8.3. A keresztfitranszirozis tilalm6nak Ht szerinti el Kilzszolgdltat6

hulladdkgazdiilkodisi kozszolg6ita.rrisf iinJ res'et x6pez6 tartalmazhatja a

hullad6kgazdalkoa,asi forrzotgirt-af,'"'i fti'iir es6 egydb ei ktilts6geinek'

rii fordit6 sainak fedezetet.

g.AKiizszolg:iltat6p6nziigyi'gazdasigi,mfiszekits.szakm,aitev6kenys6g6nelqkiills6ghat6kony
grrinrl"aAtn*r. ettenOrizfietds6g6l, iiiithat6sig6t biztosit6 el6i16sok

g.l. A Kozszolgaltat6 kdreles gazd6lkodis6t 65r megszervezni, hogy a Szerz6d6ssel villalt

i6;;g;i; f,;lyr-"tooo 6, rnl|ad6lralanul biaositott 6s finanszirozhat6 legven'

g.Z- A k6r6s6re' az lrala v6gzett hutladdkgazdilkod6si

k6zszol atos inform6ci6kat' adatokat' a szdmviteli 6s egyeb

analitik Onkormdnyzatnak ir6sban megadni'

g.3. A K<izszolg6lrat6 kdreles birositani onkorm:ioyzat risz6re, hogy Onkorm5nyzat k6zvetleniil'

vagy arra kijelillt, ,-k;;;;*-i.ik6rzutt 
'tepvisetO.l. 

"il.n6tirh...e, 
Kiizszolgriltat6

"iil-rglrl,arai* 
nit"t"rregei e. a"szerzod6sben vdllait k.telezensigei teljesit6s6t'

9.4. Kiizs Onkorm6nyzat' vagy k6pviscl<ije'az ellen6rzds

feladatait mot rendeli<ezdsre bocsit' Az ellen6rzds nem

j6rhat Ko n vagy ismitl6d6 megzavar6sival'

10. A Kiizbeszerz6sekr6l sz6l6 20ll.6vi CVIII. tiirv6ny ittal el6irt k6telez6 rendelkez6sek

10. I . SzerzSd6 Felek megrillapodnalq hogy:

Y.\
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lletve szimol el a S
g (l) bekezd6s k)
fel, 6s melyek a

b) Kiizszolgdltatti a Szerz6des teljesit6senek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetit aookorm{nyzat szzm6ra megismerhetriv6 teszi esi rbt. 125. $ (5) b"k"#; ,;;;iuryt",rtrot
a Onkorm{nyzatot halad6ktalanul 6rtesiti.

102',Az Onkorminyzat jogosult 6s egyben kdteles a Szerzdddst felmondani - ha sziikseges olyanhatdrid6ver, amery lehetdvd teszi, hogy a Szerz6d6sser ernt"n r.ira"t eira,iraroT *""?o.t"aritudjon - ha

25%o-ot megfialad6 tulajdoni reszeseddst
s joga szerint jogkepes szervezet, amely
meghatarozotl valamely feltitel;

ntil 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6sr szerez
joga szerint jogk6pes szervezetben, amely

an meglatii,Lrozott valamely felt6tel_

l0'3' Szerz6d6 Felek rdgzitik, hogy a Szerz<idis fentiek szerinri felmondris esetin a Kiizszotgdltatri aSzerz<idis megsztin6se el6tt mrir tiljesitett szotgiltat6s szerz6disszerfi penru"ii 
"ii.ieiJr.-j.-J;igo* rt.

10.4. Szerz<id6 Ferek tudomdsur veszik, hogy az Alami Szimvevdszdk6r sz6l6 201r. dvi LXVI.tdrvdny 5. g (5) bekezd6se szerint az Alrami Szimvevdsz6k - az Aira;is-rr"r*.eilar'.riiu ro, ,6vi LXVI. r6rv6ny 5.0 (3H4) bekezdds s
ellen6rizheti az iilamh aartAs alrendszereibol
alrendszereihez tartoz6 vagyont irint6 szerz6dd
nev6ben vagy kepviselet6ben eljer6 term6szetes
szerz<id6 feleknil, akik, illewe amelyek a Szerz6dis teljesitdsdirr felel6sek, tovibb6 a Szerzdddsteljesitdsiben kcizremiikitddknil. -

10.5. Szerz<id<i Felek a Kbr. t28. g-rinak megfelelcien r<igzitik hogy:

Kiizszolg:iltatri tetjesit6s6ben - a jelen Szerz<idis vlll.4.2 pontjdban r<igzitetr kivitellel - kdreleskrj_zremrjkddni az oryan arv6[arkoz6 6s. szakember, am.ry a koiueszerzgii eljrir6sban'-Jsa ven aKiizszolgdltatri alkaknassdgiinak igazol6s.dban. e K6zszoigrirtat6 k6rer;;-6;xoi-1ffi,o"r. 
"teljesil6s sorln minden oryan - akrii a konibban meglel< t uiatt"tt o16 netyen igenyue v.nii- tirant -

lat6bar nem nevezett meg es a bejelentessel egytitt
venni kivdnt alvrillalkoz6 nem 6ll a Kbr. 56. S-
az Onkorminyzat el6frta, a Kbt. 57. S- ,...ioti

bbiakban e bekezd6sben: alvdllalkoz6) helyen, aki
a Kiizszolg{ltat6 alkalmass6g6nak igazoiesriban,

az esetben vehet reszt a teljesit6sben m6s

- ber'rott renveges kiiri,m6nv, vasri az arvarrarkoz6;'j,"Ji'*::1ffi.":Jn.,"H:',;Lltl"$:fi:::
vagy annak egv rdszs nem lenne 

-teljesithet6 
a megjel<ilr alv6llalkoz6vat, eti. 

" 
itiiir"ig{liim az r,iialviillalkozoval €gyritt is megferer. azoknak 

, ai alkarmass:igi t tir"iemeny"Get, 
-.iay"t 

"t ,Kiizszolg:iltat6 a krizbeszerzdsi erjiirisban az adon rrvdllalkoz6ial egyiitt fererfuA.

193,:.* aivdllalkoz6 szemdye nem m6dosithat6 oryan esetben, amennyiben egy meghararozottarvilrarkoz6 igdnybev6tele az. 
_erintett .szorgiirtat6s sajaros tulajdonsegait fid;le;;;l-6r. 

"k<izbeszezesi erjarrisbar: az ajanratok err6kJrdsekor 6br. 63. 
-o 

tal 
"u"t"ia7.q 

i"guiarorakdriilminynek min6si.ilr.

o,Q'n
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10.8. A Kbt. 128. $ (2) bekezd6se szerinti teljesit6si k6telezenseget teljesitheti a K6zszolg: tot6 vagy
a nem termeszetes szemdly alvAllalkozo jogut6dja, ha ezek valamelyike, mint gazdasrigi t:irsas:ig

ritalakul vagy a szervezet jogul6dllssal megszfinik.

10.9. A Kdzszolgriltar6 6ltal bevont alvallalkoz6k teljesitesedrt K6zszolg6[tat6 rigy felel, mintha sajdt

maga teljesitetl voha.

I l. Szrrz6des m6dositisival kapcsolatos rrndelkez:sek

Szerz6d6 Felek kijelentik, hory minden a jelen szerzriddssel, a szerzSd6s teljesitds6vel kapcsolatos
jognyilatkozatot, a szerz6d6s Kbt. 132. g -ban foglaltaknak megfelel6 m6dositrisiit csak irdsba

foglaltan tekintik 6rv6nyesnek 6s hatiilyosnak.

12. A Szerz6d6s megsziin6se
A Szerz6dis megszflnik:

a) a Szerz6d6s szerinti id6tartam elteltdvel,
b) a K<izszolgdttat6 jogut6d ndlkiili megsz0ndsdvel,
c) ekillAssal, ha a teljesitis mdg nem kezd6ddtt meg,

d) felmond6ssal,
e) a Felek kdz<is megegyezdsdvel.

13, Szerz5d6ssz:g6s

13.1. Kiizszotg{ltat6 vrillalja, hogy kdsedelmes teljesitds esctin a kisedelem id6tartamira a havi nett6

kozszolgSltat6si dij 0,5 %-6nak megfelel6 dsszegli k6sedelmi kiitbdrt fizet naponta. Az irvinyeslthet6
kdtb6r 6sszege <isszesen legfeljebb a havi nett6 kcizszolgriltatdsi dij 2O Yo-a. Amemyiben a fizetend6

kiltbdr risszege el6ri vagy meghaladja a havi nett6 kdzszolgiltatrisi dii 20 o/o-At, az dnkorminyzet - a

Kdzszolg:iltatrival szembeni ken6dt6si kdtelezettseg n6lkiil - el6llhat a Szerz5dest5l.

13.2. Szerzddi Felek meg6llapodnak, hogy amemyiben a K6zszolgiltat6val k6sedelembe esik, a

fentiek alapjrin felmeriilt ktitbdriginyrol ds annak miriikdr6l az ig6ny 6rvdnyesit6s6t megel6z6en

egyeaetnek.

13.3. 6nkorminyzst fizct6si k6sedelem eset6n a Polgeri Tdrvdnyk6nyvben meghatArozott m6rtdkfl
kesedelrni kamat megfi zetesere kdteles.

13.4. Amennyiben a szerz6ddsszeg6s jellege nem ztujt ki: a m6sik f6l ir6sban 6s r6szletesen kOteles

t6jdkoztatni a szerz,6d6sszeg6 felet a kdtelezettsigszeges tartalm6r6l 6s az elvirt, szerz6disszerii

int6zked6s m6djrir6l. A szerz6d6sszeg6 fdl k6teles a szerz6dises ktitelezeftsdginek dsszerii hatdrid6n,

de legkis6bb 30 napon belul eleget tenni, vary a szerz6disszegist mds, a misik fdl 6ltal elfogadhat6

m6don orvosolni.

13.5. Szerz6d6 Felek mentes0lnek a szerz6disszegis kdvetkezm6nyei al6l, ha

. bizonyitjd&, hogy a kdsedelem a mrisik szerz6d6 fil nem szerz6d6sszerli teljesircsdre vezethet6

vissza;

o bizonftjak, hogy k<itelezensdgeiket vis maior miatt nem tudjaLk teljesiteni. Vis maior eset6n a

korelezettsige teljesitds6ben akadelyozott szerz6dd f6l a mrisik szerzSdti felet a vis maior
berllltir6l is megsziinCs616l haladektalanul 6rtesiteni kdteles

. bizonyitjdlq hory a szerz6ddsszegdst ellen6rzdsi kdr6n kiviil es6, a szen6d6skdtes

idopontjdban el6re nem l6that6 korulminy okozta, 6s nem volt elv6rhat6, hogy a kdriilmCnyt
elkeriilje vagy a kaa elh6ritsa.
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13.6. Az dnkorm{nyzat a Kiizszolgiltat6hoz iat6zett ir6sbeli nyila&ozatiival azonral hat6llyal
megszrintetheti a szerz6dist, ha a Kiizszolgdltst6 srilyos szerz6d6sszegdst k6vet el.

Sulyos szerz6d6sszeg6snek mindsiil kiil6ndsen, ha:

- a K6zszolgtiltrtd alapvet6 feladatainak nem tesz eleget, vagr szerz6d6ses kotelezettsdgeinek
teljesitisdt jogs6rt6 m6don megsakirotta,

- a Kiizszolgiltlt6 fontos kririilmdnyek6l az Onkorminlzatot trem 6rlesiti es ezzel a
kdrosodds veszelydt iddzi e16, valamint ha a Kdzszolg6ltrt6 mulasaisa miatt az
Onkorm6nyzatot anyagi kdr 6ri,

- a. Ktizszolgr{ltat6 mesodszor is k6sedelmesen teljesit, vagy a Ki)zszolg[ltar6 az
Onkormdnyzat megfelel6 hatarid6t tartalmazo felsz6litiisrfua sem vdllal p6thatriridiit, vagy a
v6llalt p6tha6rid6 eredmenyteleniil telr el,

- a Kdzszolg{ltatri ok n6lkiil meglagadja a szerz6dds teljesites6t,

- a Ktizszolgr tat6 fizeteskdptelenne vilik vagy csrldbe megy ds/vagy az dnkorm{nyzat
irisos engeddlye ndlkIl 6truhrizza a jelen megillapod6sb6l ered6 jogait 6s kotelezetsigeit,

- a K6zszolgiltat6 a hullad6kgazd6lkodrisi kcizszolgiltatds ell6tdsa sor6n a k6rnyezet
v6delmdre vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a r5 vonatkoz6 hat6s6gi d<intis el6irrisair srilyosan
megsdrtette. 6s ennek tdnydt a bir6srig vagy a har6sigjoger6sen meg6llapitona,

- a Ktizszolgiltatri a Szerz5d6sben meg6llapiro( kdtelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don
stlyosan megsertette,

- a Ktizszolgdltatri nem rendelkezik 6rv6nyes hullad€kgazdrilkod6si k6zszolg6ltat6si
enged6llyel is az OHU riltal kiAlliton min6sitd okira(al.

13.7. A K6zszol giltat6 az Onkorminyzathoz int6zett irisbeli nyilatkozat6val azonaal batrillyal
megszflntetheti a szerz6dest, ha:

- onkorminJzat fizetesi ktitelezetts6geinek hat:irid6re nem tesz eleget is a Kiizszolg{ltatd
tirtivevinyes fizetdsi felsz6litesiinak k6zhezv6teletol szimiton 30 nap is eredm6nyeleniil
telik el,

- Onkorminyzrt a jelen Szerziidds t:fugyakdnt megnevezett szolgiltatdsok teljesitds-
igazoliisrlt i-odokl6s n6lktil megtagadja,

- az onkorminyzat a Szerz6ddsben meghat6rozotl k6telezetts6g6t - a Kdzszolgeltat6
felsz6litiisa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a kdzszolgdltat6nak kdn okoz, vagy
akadiiyozza a hullad6kgazdilkodisi krizszolgiltat6s teljesitds6t;

- a Szerz6dds megkdtdsdt kdvet6en hat:ilyba l6pen jogszab5ly a Szerz6dds tartalmi elemeir
tigy v6ltoztatja meg, hogy az a Ki5zszolgdltat6nak a hullad6kgazdalkod5si kiizszolg6ltatris
szerzod6sszerii teljesit6se kordbe tartoz6 ldnyeges dsjogos 6rdekeit j elent6s m6rt6kben sini.

13.8. Amennyiben a dnkorminyzst jogszerten gyakorolja rendkiviili felmond6si jogii, a

{iizszolgiltat6 a dij teljesit6saninyos reszire jogosult a felmond6s napj6ig, a"al, hogy a
Onkorminyzat a t€ljesit6sariinyos dijba a kolbert 6s a kandritest beszirnithada figyelemmel a Kbt.
130. S (6) bekezd6s6re.
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l3'9. onkorminJzat, amennyiben jelen Szerz6ddsn6l vagy jogszabalyn6l fogva el6ll6sra jogosurt, ejog6t a Kiizszolg{ltrt6hoz intdzett irrisbeli nyilatkozatival grakoroiha$a. Az elillrs a sz-erzadest
felbontja.

13.10. dnkorminrzat a k6tb6rt akkor is kdvetelheti, ha kira nem meriilt fel. Onkorm{,nyzat
drv6Dyesitheti a k6tbdrt meghalad6 krir6t 6s a szerzdddsszegdsb6l ered6 egyib jogaii is.
Onkorm(uyzat a szerz6disszeg6ssel okozoft krirdnak megtiritdidt akkor ;s tdvereltretl na a
kcitb6rig6ny6t nem drvenyesitene, figyelemmel a ptk. 6:142. g-ban foglaltakra. e kritb6r megfizet6se
nem mentesiri K6zszolgehar6t a teljesil6s al6l.

I 3.1 I . A kdzszolgdltatiisi szerz6dis felmondriLsi ideje 6 h6nap.

14. A szerz6d6s megsziin6s6vel kapcsolatos rendelkez6sek

I4-1. Felek meg6llapodnak abban, hogy a Szerzod6s birmely okn6l fogva t6rt6n6 mcgsziines6ig.
(megsziinretdsig) kcitelesek egym6ssal teljes ktirrien elszdmolni, kiil6n6s t;kintettel az onliorm6nyzat
feladat-elletesi ktirebe tartoz6 6s Kdzszolgriltat6 6ltal vdgzett kdzszolg:iltatris m6s k6zszolgiiltat6 iiltali
zavartala7J b iaositiis6,r'a .

14.2',A Szenld€s megszlinise esetdn a krizszolg:iltat6s elLit:is6val kapcsolaros, folyamatban lev6iigyek iratait 6s nyilventartisait a Kcizszolg5lrat6 a teleptil6si dnkormrinyzarnak a
hullad€kgazd6lkodrisi kifzszolgriltadsi szerz6dds megsziindse napjrin rita ja.

15. Vegyes 6s zir6 rendelkez6sek

l5'1. A Kiizszolgdlaat6Drk itadott dokumentdci6k az Onkorminyzat kifejezett hozzijrirulisa ndlkiil
tovdbb nem adhat6k - kiv6ve a szerz6dds teljesitisibe szerz6ddsszeifien bevoni alv:illalkoz6k
kdrit -, illctve fel nem hasznilhatok- Kiizszolg:iltat6 csak az Onkorminyzat hozz6j6ruliisdval
jogosult az elvrillalt, illewc a mdr folyamatban l6v6 munkiikr6l kiviilill6, a feladat teljesiresdben
rdsa nem vev6 harmadik szemdlynek adatot szolgiltatni (titoktartasi kiitetezettsig). Szerz6d6
Felek r6gzitik, hogy jelen szerzSdds - a Kbt. 80. g (l) bekezd6se szerinti r6szei-kiv6tel6vel -
nyilv6nos, annak tartalma kdzdrdekii adatnak minrisiil.

l5.2 Szerz6d6 Felek meg:illapodnak abban, hory ajelen Szerz6d6ssel kapcsolaros vites kirdeseket
elsodlegesen tdrgyalisok ritjrin, egyeaet6s keret6ben kisirlik meg rendizni. Ennek sikcrtelensdge
esetdn a vit6s k6rddsek rcndez6s6re felek a Mohdcsi Jnrisbir6sTg, illetve a Pdcsi T<irv6nysz6k
kizir6lagos illerikessdg6r kritik ki.

15.3. Szerz6d5 Felek jelen szerz6dis tekintetdben a szerz6d€st
kdpviseletre, a megval6sitdst drint6 iigyintdzesre, nyilatkozar
megnevez6se

drinto jognyilatkozat tdrelre is
titelre jogosult kipvisel5inek

a.) szerz<iddst irint6 jognyilatkozat titelre es ki pvise letre jogosu lt kipvisel6k:

Onkorminyzet kipviseloi: N6v:

Kiizszolgiltat6 kepvisel6i: N6v:

b.) kapcsolanartdsra jogosult kdpvise16k:

Onkorminyzat kipvisel6i: Nev: Ba96 B6la
Telefon:06-69/50i560

Szek6 J6zsef
Telefon: 06-69/505-51 I

Hiiber Adrim
Telefon: 06-69/105-lE3

I



Ktizszolg{ltat6 k6pviseloi: Niv: Vida Zal{n Vajk
Telefon: +36-201278-1380

15.4. A Kiixzolgiltat6 rev6kenysdgdvel iisszefiigg6, illewe a Szerz6dis id6tartama alatt keletkez6
karokra a Onkorm:lnyzat feleloss6get nem viillal, 6s nem nyrijt kiiltin tdrit6st a kerok elhrlrit:is6ra-

I 5.5. A SzerzSdds eryes rcndelkezeseinek irvinyelensdge esetin a szerz<idis egrib r6szei 6rv6nyben
maradnak.

15.6. A felek kdpvisel6i kijelentik, hogy a Szerziid6s aliirtrsdra teljes kdrfl felhatalmazissal
rendelkeznek.

15.7. Jelen szerztiddsre 6s a szerz6ddsben nem szabilyozott kdrdiseke a kozbeszerzisi tdrv6ny,
Polgiiri T6rv6nyk<inyv riltalinos szerzrid6si szzbAlyai 6s a Hullad6lc6l sz6l6 tdrv6ny az irdnyadoak.

15.8. Jelen szerzlSdds a Szerz6d6 Felek iltali al6inis6val l6p hatrllyba.

15.9. Jelen szerzodis I6 oldalb6l es 6 (hat) egymdssal sz6 szerinr mindenben megegyez6 erederi
p6ldrinyban k6sziilt - melyhxil 4 (nd6/) pildany dnkorminyzatot, 2 (kett6) peld6ny K6zszolgiltltrir
illeti meg, 6s amelyet Szerz6d6 Felek anr:ak elolvasSsa 6s 6rtelmezdse utan, mint akaratukl<al
mindenben meges/ez6t j6vahagy6lag irtak aLi.

Kaizszolgdltat6

Jogilag ellenjegyr.-t .l . .l
.,t

'. r)--.]. 16-- .\

i.r\:"

Zimd€k:

Mohrics V6ros Kipvisel6-testiilete jelen - m6dosit6sokkal cgys6ges szerkezetbe foglalt
ktizszo196ltatisi szerzdddst a 10912016. (V.27.) KI. szirnri hatdrozattal elfogadta.

i,.l( i rliLLl
Dr. Kdvdcs Mirclla '

Mohics,20l6. m:ij us 31.

I

Mohrics, 2014. november 30.
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Pdnzii gyileg ellenjegyzem:

Mohrics V6ros Jegrz6j
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