
Dr-- ,s:4-4 -\l /U- r / bt?.

HUL LA D itrce tzoAr-, ro oA sl xo zs zor, cA I ra rA s I szuptz6 nn s

amely l6trejott egyr6szt: Monyor6d Kiizs6g Onkormdnyzata
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KSH sz6ma: I 1 541 587-381 1-572-02
k6pviseli: Biro Pdter iigyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - k<izott az ahilirott helyen 6s napon az alibbiak
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen kozszolg6ltatrisi szerzod6s megk<itdsekor figyelembe vettdk a
kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kdzbeszerzlsi
6rtekhatarok:

a) ew6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt 6khat iiro k ( a to v6bb iakban: uni6 s 6rt 6khat rlro k) ;

b) akdzponti kdltsdgvet6srol sz616 tcirv6nyben meghatirozott kcizbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerz6s i 6rt 6khat 6ro k ( a tov6bb iakban: nemz eti 6rt 6khat aro k).

(3) Az egyes beszerz6si trirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti
kdltsdgvetdsr6l szol6 torvdnyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerz6si t6rgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat furozott -
uni6s 6rt6khatarokat a mindenkori k<ilts6gvet6si t<irv6nyben 6vente rogziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiitat6s becstilt drtdke olyan szeruodes eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott idore, ndgy 6r,re vagy ann6l rovidebb idore kotendo szerzod6s eset6n a
szerzo d6 s idotartama alatti e lle ns zolgdltatis ;

b) hatirozatlan idore kdtdtt szerzodds vagy n6gy 6vnel hosszabb id6re kotendo szerzodds
eset6n a havi ellenszo lg5ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kozt6rsas6g2017. evi kriltsdgvetdsdrol sz6l6 2016.6vi XC. trirv6ny 70. g (1)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti krizbeszerz6si
6rt6khatar 2Ol7.januar l-jdtol szolgiitatis megrendeldse eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megdllapitjik, hogy fentiek alapj6n jelen szerz6dds nem esik a kozbeszerzdsi elj6r6s
hat|lya al6.
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Szerzodo Felek a teleptildsi hulladek gyiijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
kozszolg|ltatrls folyamatoss6g6nak biaosit6sa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6rq M ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
vegrehajt6sira az al6bbi szerzoddst kotik meg:

1. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatak6lsz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi koziigyek, valamint a helyben biaosithat6 k<izfeladatok k<ireben

ell6tand6 helyi <inkormhnyzati feladatok koz6 tutozik kiilon<isen a k<irnyezet-eg6szs6gtigy
(koztisztas6g, telepiil6si kornyezet tisztasiiginak biztosit6sa, rovar- 6s rrlgcs6l6irt6s) es a

hullad6kgazd6lkod6s.

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a teleptil6si onkormiinyzat a hullad6kgazd6lkodasi kozszolg6ltat6s ell6tas6t a

kdzszolgriltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6si szerzodds ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az dnkormhnyzat K6pviselo-testtilete ll20I8. (02.14.) szdmri hatdrozata
alapjhnjott l6tre.

1.3. A jelen szerzodds cdlp, hogy Monyor6d Krizs6g kozigazgatSsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, hasm6l6knil (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznii6) keletkezo telepiil6si szil6rd hulladdk kezel6sdre fenn6ll6 kozszolgiitat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabtilyoknak megfeleloen az dnkorminyzat 6s a

Kiizszolgdltat6 kozotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezetts6geit szab|lyozza.

,
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az alibb meghatarozott feladatok

elv69z6s6vel:
Monyor6d Kdzsdg kozigazgatLisi teri.iletdn a telepi.ildsi hulladdk begfijt6s6vel 6s elhelyez6s

cdljribol tort6n6 rendszeres elsz6llit6srival a szerzoddsben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanitiis6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz-
6s l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel- , kozszolgirltatrisi szerzSdds keretdben:

- vegyes hullad6k szbllitdsa heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
- e lktild nftett /sze lekt ivl hulladdkgytijtd s

- zoldhulladdk gyrijtds dvente 2 alkalommal

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elv6gz6s6t 2018. februar l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapjin a Kozszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabilyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6rolagosan jogosult

Monyor6d Kdzs6g kozigazgat6si tertilet6n a teleptildsi hullad6k gyrijt6s6re ds kezeldsdre

ir5nyul6 ko zszo lgriltat6sok ell6trlsara.

A kcizszolg6ltatris megnevez6se: teleptil6si hulladdk gyrijtdsdre 6s kezeldsdre ir6nyul6
k<izszolg6ltatoi feladatok ell6tasa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
ahilzartfusi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rflsz5tklpezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A krizszolg6ltatSs teljesit6s6nek tertileti kiterjedese: Monyor6d Kozs6g kozigazgatisi
tertilet6n.



A k6zszolg6ltat6s kor6be tartozb hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K<ik6nyi Region6lis
Hullad6kkezelS Kozpontban, a g<ircsrinyi lerak6ban, a B6lyi hullad6kudvarban vagy m6s,
kd,rnyezetvdde lmi, mtik<jddsi enged6 llye I rende lke zo hulladdklerak6ban.

3. Az Onkorminyzatkiitelezetts6gvillalisa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltatas ellilti.sira a Kiizszolgiltat6nak
kiz6r6lagos jogot biZosit.

3.2. Az dnkorminyzat k<itelezetts6get v6llal:

a) a kozsmlg5,ltatils hat6kony es folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolgiltat6 szirmira
sziiks6ges inform6ci6 k 6s adato k szo lg6lt at 6s6ra,

b) a kozszalgiltat6s kor6be nem tartozb hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenys6gek
kiizszolgiitat6ssal tortdn6 osszehango16srinak elosegitesdre,

c) a kozszolgrlltatasnak a teleptil6sen vegzett mas kozszolgiitat6sokkal val6
o sszehango liis6nak e lo se git6sdre,
a Kiiz szo lg hltat6 kizrir6 lago s kii zszolgiitat 6s i j o g 6nak b izt o sit as rira,
a teleptil6s lak6i vonatkoz6s6ban n6v- 6s cimjegyzlk atad sina, adategyezet6sre,
kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgdl6 adatok e.adi$itra,
az Onkorm6nyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy
mentessd g miatt fe lmeriil5 ko ltsd gek megt6rit6s6re,
a telepiildsi igdnyek kiel6gitdsdre akalmas hulladdk gyiijtds6re, sziilitirsira. kezeldsdre
szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozitsira. Ennek keret6ben kijekili - a
Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kozszolgiitat6 irtvegye kdztertileten a hullad6kot azon ingatlanhasznii6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazotl gepjitrmrivel nem tud behajtani,
a hullad6kszrillit6 jarmti szdmitra megfelelo ritviszonyok biztositiis6ra, (ktilonos
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a k<izrit tirszelvdny6be bel6g6
faigaklevig6sitra.),
akdzszolgirltatrlsi szerz6dds kozzetdtellr6l a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elktilcinitett hulladdkgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek
megszerve26s6rol.

4. AKiizszolgiitat6kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A krizszolg6ltat6 gondoskodik:
- A hintart6sban keletkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiil6 ingatlanok eset6ben az elliltilsi id6szak 6 h6nap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht.
47.$ (4) bekezd6se alapjdn az ingatlanhasmdl6k rlszere az 6ves hullad6kgazdalkodasi
kozszolg6ltat6si dij 50%-6t kell megdllapitani.)

ii. Elktilonitettengnijtiitthulladdk
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal
iv. zdldhullad6k 6vente 2 alkalommal

tortdn6 6 ssze gyrijtd sdro l, elszSllit6s6r6 I 6s keze ld sdrol.

- A gazd6,lkod6 szervezetekndl keletkezo hdztartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladek
6 ssze gytijt6 s6r6l, e lszilllitris6ro I ds keze16 s6ro l.

- Az iltala tizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hulladdkgyrijto udvarban a hulladdk
6tvdteldro l, 6 sszegyfljtd sdrol, e lsz6llit6srir6l ds keze 16 sdrol.

b) Adminis ztr ativ felad ato k:

d)
e)

0
s)

h)

i)

i)
k)



- konyvel6s, sz6mvitel,blrszflmfejt6s
- adminis dr 6cio, nyilv6nt art 6s, adatbiuis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgrlltat6s

c.) az dnkorminyzattal egytittmtikodve a fogyaszt6k szitmira konnyen hozzdferheto
iigyf6lszolg6lat ds tdjdkoztatitsi rendszer mtikodtet6se (Kozponti iigyfelszolg6ltat cime: 7632
P6cs, Sikl6si u.52.), valamint akozszolgiltatrissal kapcsolatos lakossSgi t6j6koztat6s.

4.2. A KiizszolgSltat6 kritelezettseget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgitltat6s folyamatos ds teljes k<jni ell6t6s6ra,
b) akozszolgiltatiis meghatirrorntt rendszer, m6dszer 6s gyakorisirg szerrnti teljesit6s6re,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatarozott minosit6si osztiiy szerinti

k6vetelm6nyek biaositrisara 6s a minosftdsi engeddly hullad6kgazd6lkod6si
kcizszolgriltatisi szeruodds hat6lyoss6gdnak ideje alatti folyamatos megl6tdre,

d) a kdzszolgiiltat6s teljesitdsdhez sziiksdges mennyisdgii 6s minosdgti j6rmti, gdp, eszkdz,
berendezds biztosit6siira, a sziiks6ges ldtsz6mri ds kdpzetts6gti szakember alkalmaz6sdra,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztonsigos 6s bovithet5 teljesit6sdhez sziiksdges
fej leszt6sek 6s karbantartasok elv6gz6s6re,

D a kozszolg6ltatas k<ir6be tartom hullad6k kezel6s6re meghatiirozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikddtetdsdre 6s a kdzszolgdltat6s teljesitdsdvel <isszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolgiltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtikd dtet6 s6he z s ziik sd ge s fe ltdte lek bizto s it 6sir a,

D a fogyasztok szitmitra konnyen hozzdferheto tigyfdlszolgrilat 6s t6j6koaat6si rendszer
mtikddtet6s6re,
a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek megiillapitisira,
a tevdkenysdg ell6t6s6hoz sziiksdges biztositiissal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nytijt a felelossdgi korben bekcivetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtds6hez az ingatlanhasznii6 legal6bb 2 kiilonbozo
tirmdrt6kti gyrijt6 eddny kd zti I v6lasztha s so n,

m) t6bblethullad6k elhelyez6s6t szolghl6, a K<izszolg6ltat6 6ltal biaositott zsttk
forgalmazhsfira,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6nydnak
hasznilathra.

A K<izszolgilltat6 hullad6kgazd6lkodrisi enged6lyenek sz6ma: OKTF-KP12538-1012016
A Ko zszo lg 6ltat6 me gfe le lo sd gi vd lem6ny6nek szama: OHKT 30122-2-2017
A Ko zs zo I giitat6 mino s itd s i e nge dd lyd nek sz6ma : PE/KTF/2 022-26 I 2017

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4.1 pontban meghatirozott kotelezettsdgdt6l vis major
eset6n, tov6bb6 ha az Onkormilnyzat nem biztosit az rngatlanok megkrizelit6s6hez olyan
utviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akonil, amely a

Kiizszolgiltat6 g6pjrlrmriveinek balesetmentes kcizlekedds6t biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akadrily elh6rul6s6t kciveto legkozelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt szallitisi napokon felhalmoz6dott
mennyisdgti telepi.il6si hullad6k elsz6llit6sara is.

6. A Kiizszolgriltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llitiisrlt:
az cinkormdnyzat rendeletdben eloirtt6l elt6ro trirol6ed6ny kihelyez6se esetdn,

i)
k)



ha a tarol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hulladdk kor6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, dpftdsi tdrmeldk, Sllati tetem, mar6, mdrgezo
aurryag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyi tfugy, amely vesz6lyezteti a
hullad6kszSllitrlssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrongiilhatja a
gy'tijtoberendezdst, illetve iirtalmatlanft6sa soriln veszdlyezteti a kcirnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt tiroT6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgiltat6t6l
v6s aro lt jelzett zs6kb an kertil kihel y ez6sr e,

a hullad6k oly m6don kertil kihelyezlsre, hogy a tarol6ed6ny mozgatiisakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nemlezirt, illetve s6riilt ed6ny)
ha a tarol6ed6ny kortil szab6lyalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akaddlyoz6 m6don
tobblethullad6k keriilt kihelyez6sre
amennyiben a tarol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tilrol6ed6nyek matric6j6nak
hiiinya, illetve s6rtil6se eset6n.

7. Az alvfllalkozil lteljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alviilalkoz6(ka)t igenybe venni. A Kiizszolgiltat6 az
alvilllalko z6 ig6nyb ev6t el6t kot eles az 6n ko rm 6ny zat szdmdr a bej elent eni.
7.2. A Felek rdgzittk, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiitat6 rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolg6ltatris teljesitdsdvel osszeftigg6 adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdekeben a
Kdzszolgfiltat6 az 1./ pontban meghatdrozatt szolg6ltatasi teriiletre vonatkoz6an elkiil<initett
nyilv6ntart5si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltat6si teriiletrol elsz6llftott
6s 6rtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A krizszolg6ltat6s igenybev6tel6re kritelezettek a k<izszolgriltatds teljesites6vel
kapcsolatos minos6gi dszrevdteleiket, kifog6saikat fr6sban a Kozszolgiitat6 sz6khely6re
(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolgiltat6 k6teles ir6sban l5 napon beli.il megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre
k<iteles a Kdzszolgiltat6 k<imyezetszennyezls eset6ben, ha az a kdzszolgriltat6si
tev6kenys6g6vel okozati dsszefi,igg6sben van. Amennyiben a panasz, eszrev6tel az
Onkorm6nyzat helyi hulladdkkezeldsi kozszolg6ltat6s rendj6roi sz616 rendeletdnek
rendelkez6s6t kifogasolja, a Kiizszolgiltat6 30 napon beliil kciteles az tigyiratot - a panulszos
e g yidej ti drte s itd se me I lett- az Onkorm iny zathoz megktildeni.

10. Kiizszolgiltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkodiisi k<izszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmri-
szabilyozirsi Hivatal javaslatiinak figyelembev6televel az illet6kes miniszter rendeletben
5,llapitja meg 6s a Koordinill6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hulladekgazd6lkod6si kozfeladat keret6ben az iilambeszedi
a kozszolgriltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolg6ltatrlsi dij meg6llapftrisri6rt felelos miniszter 6ltal meghatfuozott szolgl,ltatitsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6tasara koordin6l6 szewezetet (a tovribbiakban: Koordindl6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi ktizszolg6ltat6, a teleptil6si <inkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informilci6t, ami a Koordinril6 szerv
feladatkrir6nek gyakorlisithoz sztiks6ges.



A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolghltatrisi dij felosztasAnak elv6t. A
miniszter a Koordinrll6 szerv javaslatanak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolgitltat6nak fi zetendo szolgiltatilsi dijat.

10.2
A kcizszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkilzszolg6ltatrisi dij meg6llapitasa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 64 I 2008. 0II. 2 8. ) Korm. rendelet rendelkezd se inek megfe le loen trirt6nt.

Az ingatlanhaszn6l6k iital frzetendo tiritdsi dijak:

Lakossrigi dijak:

60literes ed6ny: 109,- Ft + Afa*

80 literes ed6ny: 145,- Ft + Afa

1 l0- 120 literes ed6ny: 217,- Bt + Afa

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

70 literes ed6ny: 158,- Ft + Afa
I l0-120 literes ed6ny: 259,- Ft+ Afa

240 literes ed6ny: 543,- Ft + Afa

80literes ed6ny: 145,- Ft + Afa

I l0- 120 literes ed6ny: 217,- Ft + Afa

240literes ed6ny: 448,- Ft + Afa

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil 6s eletvitelszeriien hasm6l6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszr616rlszlre, a teleptil6si onkormrinyzat riltal kiadott igazolils alapjrin.

Tobblethullad6k gyrijtdsdre szolg 6,16 zsik 6ra 361,- Ft+Afi/db.

Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

AFA torv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el.

11. A[amihulad6kgazd6tkodisikiizfeladat-eltitis
1 1.1 Az rlllami hullad6kgazdilkodrisi kozfeladat ell6t6sara l6trehozott szewezet

kijel<ildsdrol, feladatkdr6rol, az adatkezelds modj6rol, valamint az adatszolgiiltat6si
kdtelezetts6gek r6szletes szab6lyai6l sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapj6n a Korm6ny a Ht. 32lA. $ (l) bekezd6sben

meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 es VagyonkezelS Zirtkdnien Mtikddo Rdszvdnytiirsas6got jelolte ki.

11.2 A Koordin6l6 szerv akozszolgiltatasi dijakra vonatkoz6 szirr:Jikat az Adatkorm.rend.

20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgriltat6s alapj6n |llitja ki. A kcizszalghltato hi5nyos vagy

k6sedelmes adatszolgdltat6sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal

6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szery iital legut6bb kiszdmli.zott
kozszolg6ltat6si dijrol 6llft ki szdmlitt. Az ezzeldsszeftigg6sben keletkezo dijkorrekci6 esetdn

minden helyt6lkisi kotelezettseg akozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kozszolg6ltat6si
dijkiilonbdzet pozitiv mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a kozszolgriltat6nak fizetendo eseddkes



szolg6ltatasi dijba besz6mitja. A k<izszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgSltatSs6b6l
ered6, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezmdnydrt akozszolgitltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kriret, amelyre nincs kdzsznlghltatisi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgilltatiisban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
tisszefiigg6sben teljesit6s trirt6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6sb6l hilnyzo
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapjin rcgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kozszolgilltat6nak, 6s felhivja a kozszolg|ltatot, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett
szolgiitatirs6nak megfeleloen korrigrilja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legk6sobb az 6rtesft6s kezhezvdtelet k<iveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kcivetoen - a k<izszolgiltat6 elt6r6 adatszolg6ltat6sa hirlny6ban - a Koordin6l6
szerv a ko zszolgiitat 6s i d ij at az rngatlant ul aj do no sn ak szdml|zza ki.

1)'.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6mlilzott 6s az ingatlanhaszniio iitalhatiridon beltil ki nem
frzetett ko zszo lg6lt at asi d ij b ehajt ris a 6rd ek6ben int 6zkedik.

I 1.5 A Kozszolgrlltat6 reszere akozszolgdltatrlsi szerzoddsben rcigzitett feladatok ell6tiisddrt
a KoordinSl6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg|ltatrlsi dij meg6llapitishert felelos
miniszter 6ltal meghat itromtt szolg6ltat6s i dijat fizet.

1 1.6 A kozszolgiitato az 6nkorm6nyzat, mint elkltrisdrt felelos irltal kiadott
teliesitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgl,ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a krizszolgilltat6 iital a Koordin6l6 szew rlszdre a
rendszeres adatszolg6ltatds keretdben tortdn6 megkiilddse a szolgiitatitsi dij fizetds6nek
felt6tele.
Az dnkorminyzat kriteles a teljesit6sigazoliist a K<izszolg6ltat6 rdszlre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kciveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolils
kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, rigy a kozszolgiltat6 jogosult az ezzel
kapc so latban ke letke z 6 kir ifi az Onkorm dny zat fe 16 drv6nye s ite ni.

ll.7 2016. jrilius l. napj6t6l a szolgilltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s
teljes kdzvetlen koltsdge megtdrftdsre kertil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6sdrol a Koordinel6
szerv gondoskodik rigy, hogy a krizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a
Koordin6l6 szerv riltal kijelolt szervezetnek 6tadni. 2016. jrilius l. napj6t6l a haszonanyag-
drtdkesit6sbol eredo bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

ll.8 A Koordiniil6 szerv a hullad6kgazddlkod6si kcizszolg6ltat6si szerzodds Ht. 92lB. g (2)
bekezdds szerinti megfelelo s eget vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjdn az 6nkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerz6ddst
annak megkot6sdt vagy m6dosit6s6t kovetoen haladdktalanul, de legkdsobb 8 napon beliil
elektronikus fton megkiildi a Koordin6l6 szerv rlszlre.

12. A kiizszolgiltatisi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerzoddst 2018. februfr 01. napjrival kezd6do hatiillyal, 2027. december 31.
napj6ig kotik.

Felek a szerzoddst kozcis megegyezd,ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.



13. Akiizszolgiltatisiszerz6d6smegsztin6se
A kozszolg6ltat6si szerzodds megsztinik
a) a benne me ghatdr o zott ido tartam lejirtix al,
b) a Kdzszolgi ltat6 j o gut6 d n6 lkiili me g sztind sdve l,
c) ekill6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodcitt meg,

d) felmondSssal
e) a felek k<i zri s megegy ezbs6vel.

13.1 Az Onkorminyzat a kcizszolg6ltat6si szerzoddst a Polg6ri Torv6nykrinyvben
meghatarozott felmondasi okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a

Kdzszolg6ltat6
o a hulladlkgazd|lkodasi krizszolgilltatfus ell6tasa soriin a k<imyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a ri vonatkozo hat6s6gi d<int6s elofr6sait srilyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapftotta,

. a szerzoddsben meg6llapitott kotelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megs6rtette.

- A hulladdkgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si szerzoddst az Onkormdnyzat felmondja, ha a
Kdzszolgiiltat6 nem rendelkezik minositdsi enged6llyel vagy megfelel6s6gi vdlemdnnyel

I3.2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrvenykonyvben meghat6rozottakon trilmenden a

kd zszo lg6lt atdsi szerzod6st akkor mondhatja fe l, ha

. az 0nkorm6nyzat akozszolg6ltat6si szerzoddsben meghatarozott kotelezettsdgdt -

a Kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a

Kozszolgilltat6nak kArt okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgiitat 6s t elj es it6s6t ; vagy

o a kozszolgiitatisi szerzodds megkotdsdt kovetoen hatrilyba ldpett jogszabily a

kozszolg6ltatasi szerzSd6s tartalmi elemeit rigy viitonatja ffi€g, hogy az a

Kdzszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s szerzoddsszeni

teljesitdse k<jr6be tartozb ldnyeges 6s jogos drdekeit jelentos m6rtekben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkoddsi szerzoddst a kozszolgiitat6 felmondja, a telepiil6si

onkorm6nyzathaladbktalanul gondoskodk aztj k<izszolg6ltat6 kiv6lasztitsir6l.

A fentiek teljesi.ildse esetdn akozszolgitltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmondrisi ido alatt a kozszolg6ltat6 a hulladdkgazd6lkodasi kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul

ellitja.

13.4 Ha a teljesitls az dnkorm6nyzatnak felr6hat6

szerzod6s neki felrohat6an sz[inik meg, az Onkorm6nyzat az

6nak megfelelo meghirisul6si kotbdr fizetdsdre ktiteles.

14. Eljirrls a szerz6d6s megsziin6se eset6n

okb6l meghirisul, illetve ha a

6ves ktizszolg6ltat6si dij 50%-

A kozszolg6ltat6si szerzodds megsztindse vagy megsztintetdse esetdn a Kcizszolgiitat6 azt$
kozszolgtitat6 kiv6lasztfusdig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltat6st viitozatlanul ell6tja.

A hullad6kgazdilkoditsi krizszolg6ltat6si szerzodes megsztin6se esetdn a kozszolg6ltat6s

ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo tigyek iratait ds nyilv6ntart6sait aKdzszolgiitato a

telepiildsi onkorm6nyzatnak akozszolgirltat6si szerzodds megsztin6se napj6n ifiadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megtlllapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymhs kciz<itti t6rgyal6sok

sorin igyekeznek rendezni.



Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritj6n 60 napon beliil nem tudjak rendezni, a bfr6s6gi
eljarris lefolytat6s6ra a P6csi Jar6sbir6s6g, illetve 6rtdkhat6rtol fiigg6en a P6csi Tcirvdnyszdk
illet6kess6get kdtik ki.

16. lirtesft6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kciveteldst ir6sba kell
foglalni.
A szerzodds teljesit6sdvel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm 6ny zat rd szdro l:
n6v: Horvdth Gy<irgy polgiirmester
telefon: 69/354-154
e-mai I : hiv atal@szederkeny. hu

a Kiizszolg iltat6 rdszdro l:
n6v: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 721 502-132
fax:721805-370
e-mail: delko rn@,delkom. hu

17. Mecsek-Drfva llullad6kgazd6lkodfsiprogram
A Krizszolg6ltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkoddsi projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkrizriket akozszolg6ltatrls teljesit6se kapcs6n.

Felek k<itelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsuliisi Tan6cs hatirozatarnak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzod6s barmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rd,sze
6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6s Lg, vagy bir6s6g
annak 6rvdnytelensdgdt 6llapitja meg, rigy a szerzodl,s t6bti rdsze drvEnyes d;
kikdnyszeritheto, kivdve, ha andlktil b6rmelyik Fdl a szerzoddst nem kcitcitte volna meg.

A jelen szerzoddsben nem szabiiyozolt kdrddsekben elsosorban a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. tcirv6ny (Ht.), a kcjzbeszerzdsekrol szolo 2075. 6vi CXLIII. t<irv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g <inkorminyzatatrol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (Mritv), valamint a
Polgrlri Tcirvdnykcinywrol sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny (Ptk.) rendelkezdr"i, illrtr" a vonatkoz6
ilgazati jo gszab6lyo k irrinyad6 ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezese utitn, mint akaratukkal mindenben
me ge gy e zbt, j6 v6hag y6 lag tr ji/r. ala.

Monyor6d, 2018. februfr 14.

Monyor6d Kiizs6g Onkormin yzata

,!

Kiizszolgiltat6
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