
DK-5-r-l -91lK-l/2017

HULLADEKGAZDALKoDAST KozszoLGALTATAsr szrnzOors

amely l6trejott egyr6sa. Palotabozsok Kiizs69 Onkorminyzata
szdkhely: 7727 Palotabozsok, Kossuth L. utca 73

PIR szdm: 333728
ad6szim: 1 53337 22- | -02
k6pviseli : Ritzl R6bert polg6.rmester
mint Onkormiinyzat, a tov6bbiakban: Onkorminyzat

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolgdltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gfi Tinasdg
szekhelye: 7632 P€cs, Siklosi rit 52.

cdgjegy zdkszima. 02 -09 -0 64 5 5 6
ad6sz6ma: I I 541 587 -2-O2
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kcik6ny Regiondlis
Hu lladekkezel6 Kozpontl ; I 0040803 3 /Gircsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: | 1 5 4 1 587 -381 1 -57 2-02
k6pviseli: Bir6 Paer iigyvezet6
mint Kozszolgiltat6, a tov6bbiakban. Kiizszolg6ltat6

m6sr6szt:

- tov6bbiakban egyuttesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az al6bbiak
felt6telek mellett:

Szerzod6 Felek a telepiil6si hullad6k gyiijt6sere, sz6llit6sra 6s kezelesre vonatkozo
kozszolg6ltat6s folyamatossagAnak biztositesa erdekeben a telepiil6si hulladekhoz kapcsolod6
jogok 6s k6telezetts6gek rendezesere, az ezzel kapcsolatos helyi 6nkorminyzati rendelet
vegrehajt6sdra az ali$bi szerz6d6st kotik meg:

t. A szerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorszrig helyi onkormenyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CL)OO(X. t6rv6ny 13. $ (1)
bekezd6se szerint a helyi kciztigyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok kor6ben
elletand6 helyi onkorm6nyzati feladatok kozd tartozik ktildnosen a k0rnyezet-egdszs6gi.igy
(koaisaasrig, telepiilesi komyezet tisaasigiinak biaosit6sa, rovar- es r6gcsiil6irt6s) 6s a
hullad6kgazd6lkod6s.

A hullad6krol sz,6l,6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tovibbiakban: Ht ) 33. $ (1) bekezdese

szerint a telepiil6si onkorm6nyzat a hulladekgazd6lkodrlsi kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kozszolgiltat6val kotdtt hulladekgazd6lkodisi kozszolg6ltat6si szerz6d6s ritjSn biaositja.

1.2. Jelen szerz5d6s az dnkorminlzat K6pvisel<i-te stulete .21, f,D-l.l' 0l id . . . . Kt.sz.
hatirozata alapjin jdtt letre.

1.3. A jelen szerz6des c6lja, hogy Palotabozsok K6zs6g kozigazgatesi teriilet6n az

ingatlantulajdonosoknil, birtokosoknil, haszn6l6knil (a tov6bbiakban egyutt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 teleptil6si szil6rd hullad6k kezeles6re fenn6ll6 kozszolg6ltatiissal
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kapcsolatban - a hatiilyos jogszabilyoknak megfeleloen - az Onkorm{nyzat 6s a

Kiizszolgdltat6 kOzOtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezettsegeit szabdlyozza.

)
2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgilta tit az alAbb meghatarozott feladatok
elv6gz6s6vel:
Palotabozsok KO zs6,g k<tzigazgat si teriileten a telepii16si hulladek begyrijt6s6vel 6s elhelyezes
celjebol tort6n6 rendszeres elsz6llitisival a szerzodesben rogzitelt id6tartamban, valamint
kezeles6vel es 6rtalmatlanitesiival kozszolgdltatasi szerz6d6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyrijtese, kezelese sz6llitiisa heti 1 alkalommal
- lomtalanitris 6vente I alkalommal
- elkiildnitett lszelektiv/ hullad6kgyfijtds, kezel6s - gyiijtoszigetes 6s hinhoz

men6 rendszerben

2.2. AKdzszolgdltat6 villalja, hogy a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elv9gz6s6t 2017 .

jtlius l-j6n megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapjan a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkozo
jogszabrilyoknak es az onkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kiziirolagosan jogosult
Palotabozsok Kdzsfig kdzigazgatisi tertilet6n a telepi.ilesi hullad6k gyrijt6s6re es kezel6sere
ir6nyu16 k6zszolg6ltat6sok ell6t6sira.

A kdzszolgiltatis megnevez6se: teleptildsi hulladdk gyiijt6s6re es kezelesere ir6nyul6
kdzszolgiltat6i feladatok ell6trisa" amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznil6
a h6aart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdsz{t k{pezb vegyes hulladekdra is, a Ht. 39 $ (3)
bekezdes6re tekintettel.

A kdzszolg6ltatis teljesitesenek ter[leti kiterjeddse: Palotabozsok Kdzseg kozigazgatisi
terulet6n.
A kozszolg6ltat6s kdrebe tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kok6nyi Regionilis
Hullad6kkezel6 Kozpontban, a gdrcsonyi lerakoban, vagy m6s, kdmyezetvedelmi, mflkod6si
engedellyel rendelkez6 hulladekkezel6 l6tesitmenyben.

3. AzOnkorm{nyzatkiitelezetts6gvillal6sa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolgitltates elliitiis6ra a Ktizszolgiltat6nak
kizir6lagos jogot biztosit.

3.2. Az 6nkormdnyzat kotelezetts6get viillal:

a) a kdzszolg ltat6s hat6kony es folyamatos elletesahoz a Kiizszolgiltat6 szhmhra
sztiks6ges inform6ciok es adatok szolgiiltatds6ra,

b) a kdzszolgeltates kdrebe nem tartoz6 hullad6kgazdrilkodasi tev6kenys6gek
kozszolgiltat6ssal tort6n6 osszehangol6s6nak el6segit6s6re,

c) a kozszolg6ltat6snak a teleptil6sen vegzett m6s kozszolgiltat6sokkal val6
osszehangol6s6nak el6segites6re,

d) a Kiixzolgdltat6 kizArolagos kozszolgdltatiisi jogrinak biaosit6s6ra,
e) a telepiil6s lakoi vonatkoziis6ban n6v- es cimjegyz6k |tadis ra, adategyezet6sre,
f) kedvezmeny, mentesseg eset6n annak alapj6ul szolgdl6 adatok itades6ra,
g) az Onkorm6 ny zat 6ltal rendeletben, vagy egyeb m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriilS kolts6gek megterites6re,
h) a telepi.il6si ig6nyek kielegitesere alkalmas hullad6k gyfijtes6re, szitllitirsdra, kezeldsere

szolgii6 helyek es l6tesitm6nyek meghatArozis6ra. Ennek keretdben kijeloli - a

#A.l'



Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kozszol ghltato itvegye koaeriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6ktol,
mely ingatlanokhoz a Kizszolgfltat6 eltal alkalmazott g6pjirmiivel nem tud behajtani,

i) a hulladekszirllit6 jhrmii szimira megfelel6 irtviszonyok biaosit6s6ra, (ki.llon6s
tekinteuel a t6li h6- 6s sikossdg-mentesitesre, valamint a kozrit iirszelvdny6be belog6
faigak lev6gris6ra.),

j) a krizszolgiltat6si szerz6des kozzet6teldrol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elkiilonitett hullad6kgyrijtesi rendszer helyi felteteleinek

megszervez6s616l.

4. AKiizszolgdltat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik:
- A hiztartisban keletkez<i:

- Vegyes hullad6k heti egyszer
- (Udiil6 ingatlanok eset6ben az elhit.lsi id6szak 6 h6nap - eprilistol szeptemberig - ahol a Ht.

47.$ (4) bekezdese alapjin az ingatlanhasznril6k raz€re az 6ves hullad6kgazdrilkodrlsi
k<izszolg:iltauisi dij Soo/o-in kell megrillapitani. )

- Elktildnitetten gyujtdtt hullad6k hAzhoz meno rendszerrel es gyrijt6szigeteken
- Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal

tort6n6 osszegyiijtes6r6l, elszSllitrisiir6l es kezeles6r6l.

- A gazdrilkod6 szervezeteknel keletkez6 hAzartlsi hulladekhoz hasonl6 vegyes hulladdk
6sszegyrijt6ser6l, elszillitis6Lr6l es kezel6s6r6l.

- Az iitala iizemeltetett hullad6kgyrijtri ponton, hullad6kgyiijtri udvarban a hullad6k
6tv6tel6r6l, osszegyujt6s6r6l, elszrillitris6rol 6s kezeles6r6l.

b) Adminisztrativ feladatok:
- konyveles,szimvitel,berszimfejtes
- adminisztriicio, nyilv6ntartds, adatbiizis-kezeles
- jogi rigyvitel

c.) az dnkorm inyzatlal egyiittmrikodve a fogyasaok sz mfua konnyen h6zzif(11'rc1ii
iigyf6lszolgrilat es t6jekoztatesi rendszer miik6dtet6se (Kozponti ugyfdlszolgriltat cime. 7632
Pecs, Siklosi u.58.), valamint akdzszolgiitathssal kapcsolatos lakoss6gi t6jekoztat6s.

4.2. A Kdzszolgdltat6 kotelezetts6get vellal tov6bbri:
a) akdzszolgiltatis folyamatos 6s teljes ktirii ell6t6sara,
b) a k6zszolg6ltat6s meghaterozott rendszer, modszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sdre,
c) a kdrnyezetvedelmi hat6srlg iital meghatarozott min6sit6si oszt6ly szerinti

kovetelm6nyek biaosit6sira 6s a min6sit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolg6ltatrisi szerz6des hatrilyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kdzszolgiltat6s teljesites6hez sziiks6ges mennyisegii es min6s6gff jarmii, gep, eszkoz,
berendezes biaosit6srira, a sztiks6ges letsz6mri es kepzetts6gii szakember alkalm^,isira,

e) a k6zszolg6ltat5s folyamatos, biztons6gos es bovithet6 teljesitds6hez sztiks6ges
fej lesaesek 6s karbantart6sok elvegz6s6re,

f) a kozszolg6ltat6s k<irebe tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek i96nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer miikodtet6s6re 6s a kdzszolg6ltat6s teljesit6sevel 6sszefiigg6

adatszolgiiltatds rendszeres teljesitesere,
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h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si es adatszolg6ltat6si rendszer letrehozds6hoz 6s folyamatos
mtikodtetesehez szriks6ges felt6telek biaosit6s6ra,

i) a fogyasztok szim6ra kdnnyen hozzhf6rheto iigyf6lszolgiilat es tij6koztatdsi rendszer

miikodtetesere,
j) a fogyasa6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elintez6si rendjenek meg6llapit6s6ra,
k) a tev6kenys6g ellitdsahoz sziiks6ges biaositiissal rendelkezik, amely megfelel<i fedezetet

nytjt a feleloss6gi korben bek6vetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges kerok
enyhitesere,

l) biaositja, hogy a vegyes hulladek gyrijt6sdhez az ingatlanhaszn6l6 legalSbb 2 kiilonboz6
rirm6rtekii gyrijt6edeny kdziil v6laszthasson,

m) ttlbblethulladek elhelyezes6t szolg6l6, a Kdzszolgiltat6 iltal biztositott zsiik
forgalmazds6ra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdilkodrisi Program eszkoz- es l6tesitminy illomiiny6nak
hasznilat6ra.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazdiilkodiisi engedely6nek szima: OKTF-KP/253E-1012016
A Krizszolg6ltat6 megfelel6segi v6lem6ny6nek szima: OHKT 37 00-9812016
A K0zszolg6ltat6 min6sit6si enged6lyenek sz ma: PE,IKTF 12O22-E/2O17

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kotelezetts6g6t6l vis major
eseten, toviibb6 ha az Onkormdnyzat nem binosit az ingatlanok megkdzelites6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossig mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan a kozitl, amely a
Kiizszolg6ltat6 g6pj6rmiiveinek balesetmentes kozleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgiltat6 az akadhly elh6rul6s6t kdvet6 legkozelebbi szallit6si napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozb elmaradt sz6llit6si napokon felhalmozodott
mennyis6gri telepiilesi hullad6k elszillit6s6ra is.

6. A Kiizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszillit6s6t:

- az onkormrinyzat rendelet6ben el6irttol elt6r6 ttirol6ed6ny kihelyezdse eset6n,

- ha a tirol6edenyben a teleptilesi (kommunrllis) hullad6k kdrebe nem tartozo anyag
kertilt elhelyezesre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tormel6k, illati tetem, mar6, m6rgez6
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsiradek, gyuldkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srllyfi 6rgy, amely veszdlyeneti a

hulladeksz6llit6ssal foglalkozo alkalmazott eg6szsdget, vagy megrongdlhatja a
gyfijt6berendezest, illetve 6(almatlanit6sa sor6n veszelyezteti a kornyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvdnyos, ziirt taroloed6nyben, illetve nem a Kiizszolgdltat6t6l
v6s6rolt jelzett zs6kban keri.il kihelyezesre,

- a hulladek oly m6don kerul kihelyez6sre, hogy a taroloed6ny mozgat6sakor a
kisz6r6d6s veszelye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)

- ha a t6rol6ediny korul szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s lirit6st akad6lyoz6 m6don
tobblethulladek kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a tirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kerul - a tArol6edenyek matricrlj6nak
hi6nya, illetve s6rtil6se eseten.

7. Az alvillalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7 .1. Kdzszolgiltat6 jogosult alviillalkoz6kat ig6nybe venni. A Kiizszolgf ltat6 az alv6llalkoz6
igdnybevdtelet koteles az Onko rminyzat szdmir a bej elenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alviillalkoz6 tev6kenyseg66rt a Kiizszolgdltat6 rigy felel,
mintha maga jdrt volna el-
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8. A Ktizszolgiltat{s teljesitesevel osszeftigg6 adatszolg6ltatas biaositisa 6rdekeben a
Kiizszolgiltat6 az L/ pontban meghatArozott szolg6ltatiisi teniletre vonatkoz6an elktilcinitett
nyilvantart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalm TTa a szolgiiltat6si tertiletrol elsziillitott
6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladek mennyis6gdt.

9. A kozszolgilltat6s igenybevdtelere kotelezettek a kcizszolgiiltatiis teljesit6s6vel
kapcsolatos min6segi 6szreveteleiket, kifogisaikat ir6sban a Kiizszolgdltat6 sz6khely6re
(7 632 Pecs, Siklosi u 52.) vagy a 7601 Pecs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolgiltat6 kdteles iriisban 15 napon beltil megv6laszolni. Haladektalanul intezked6sre
kdteles a Kiizszolgiltat6 kornyezetszennyezes esetdben, ha az a kozszolgiiltatiisi
tevekenyseg6vel okozati <isszefiiggesben van. Amennyiben a panasz, {szrevbtel az
Onkorminyzat helyi hullad6kkezel6si k6zszolgriltat6s rendj6rol szol6 rendeletenek
rendelkez6s6t kifog6solja, a Kiizszolgiltat6 30 napon beliil kOteles az igyiratot - a panaszos
egyidejii 6rtesit6se melletr az 6nkormdnyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolgdltatisdija
10.1. A hullad6kgazd6lkodisi krizszolgriltatiisi dijat a Magyar Energetikai es Kdzmii-
szab6lyoz6si Hivatal javaslatiinak figyelembeveteldvel az illet6kes miniszter rendeletben
dllapitja meg es a Koordin6lo szerv szedi be.

AHt.321A. $-a alapjin az Allami hullad6kgazdilkodesi kozfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a kozszolgiltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolgiltat6knak a hullad6kgazdrilkod6si
kdzszolgiltatiisi dij meg6llapitrisiert felel<is miniszter altal meghat6rozott szolg6ltat6si dijat,
Az 6llam e feladatainak ellet6se,ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordinrll6 szerv)
hoz letre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a telepiilesi dnkorminyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
letesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6lo szerv
feladatkOrenek gyakorl6sdhoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben |llapitla meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij felosa6sinak elv6t. A
miniszter a Koordinril6 szerv javaslat6nak figyelembev6televel rendeletben iillapitja meg a
Koordiniil6 szerv 6ltal a kozszolgiltat6nak fizetend6 szolg6ltat6si dijat.

r0.2
A kozszolgiiltat6 6ltal alkalmazoft kdzszolgeltatdsi dij meg6llapit6sa a Ht. a6-a8.9 6s 91.$,
valamint a 6412008. (III 28 ) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfelel6en tortdnt.

A term6szetes szemely ingatlanhaszn6lok riltal fizetend<i iiritesi dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

60 liter* 179,52
70 liter 225,71
1 l0 liter 360,20
240 liter 780,00
1 100 liter 3 590,75

*a 385/2014. (XX. 31.) KomL rendelet szerint lak6ingatlant eryediil 6s dletvitelszerfien hasa6l6 termdszetes
szemdly ingadanhasadl6 rcszere, a teleptllisi t nkonftinlzat :iltal kiadott ig,azolds alapjrin.

T6bblethulladek gyrijt6sere szolg6lo zsitk 6r a: 3 6 1,- Ft+Afaldb.
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lpari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(Ft)

70 liter 225,77
I 10 liter 360.20
240 liter 780,00
1 100 liter 3590,75

Eddnym6ret Egyszeri nett6 ilritesi dij
Gt)

70 liter 414,17
120 liter 640,16
240 liter 1275,59
1 100 liter 6838,58

Szerzbdo Felek az iltaliinos forgalmi ad6 megfizetese tekinteteben mindenkor a hat6lyos
AFA tclrveny rendelkez6seinek megfelelSen j6rnik el.

11. Allamihuttad6kgazdilkod6si kiizfeladat-elldtds

ll.1 Az 6llami hulladdkgazdrilkod6si k6zfeladat ell6tis6ra letrehozott szetyezet
kijelrileser<il, feladatktrrdrdl, az adatkezel6s modjar6l, valamint az adatszolg|ltatisi
kotelezetts6gek r6szletes szabelyair6l sz6l6 6912016. GII 31) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend ) 3 $ (1) bekezd6se alapjrin a Korm6ny a Ht. 321A. g (1) bekezd6sben
meghatiirozott feladatoka Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdilkoddsi
Koordini16 es Vagyonkezel6 Z6rtkorten Mrikod5 R6szv6nyt6rsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6lo szerv a kozszolg6ltatisi dijakra vonatkoz6 sziimlikat az Adatkorm.rend.
20 $ (1) bekezd6se szerinti adatszolgriltat6s alapj6n 6llitja ki. A kozszolgiltat6 hi6nyos vagy
kesedelmes adatszolg6ltat6sa eseten a Koordin6l6 szery a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
erintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordiniil6 szerv 6ltal legutobb kisz6mliizou
kozszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki sz6ml6t. Az ezzelosszefiiggesben keletkez6 dijkorrekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kcltelezetts6g a kozszolgilltat6t terheli. Az igy keletkez6 kozszolg6ltat6si
dijktilonbozet pozitiv m6rleget a Koordiniil6 szerv a kozszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes
szolgiltat6si dijba besziimitja. A kbzszolgiitat6 hiiinyos vagy helytelen adatszolgiltat6s6b6l
ered6, a Koordinril6 szerv 6ltal nem megfelel<i adattartalommal kiillito$ szilml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetke zmtnyert a kcizszolgaltat6t terheli a felel6sseg.

It.3 A Koordindl6 szerv az Adatkorm.rend. 20 S (l) bekezd6s szerinti adatszolgriltatisbol
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok koret, amelyre nincs krizszolg6ltatiisi dijfizetes
meghat rona az adatszolg|ltat6sban, ugyanakkor velelmezhet6, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesit6s tort6nt. A Koordiniilo szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illetekes hatos6gt6l a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sb6l hi6nyz6
ingatlanok es sztiksdges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.
A fentiek alapj|n ri)gzitell ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a
kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiltat6t, hogy a meglrulddtt ingatlanokon v6gzett
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szolg6ltatesenak megfelel6en korrig6lja a 20 $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6st
legk6s6bb az 6rtesit6s k6zhezvetelet kdvet<i 8 napon beliil.
A korrekci6t k6vet6en - a kozszolgiiltat6 elt6r6 adatszolg6ltatesa hi6nyiban - a Koordinil6
szerv a kozszolgiltatiisi dijat az ingatlantulajdonosnak szLmlinza ki.

f1.4 A Koordindlo szew a kiszdmliuott 6s az ingatlanhaszniil6 dltal hatrlrid<in beltil ki nem
fizetett kcizszolg6ltatiisi dij behajtrlsa 6rdekeben int6zkedik.

11.5 A Kdzszolg6ltato rdszere a kdzszolgiltatisi szerz6desben rogzitett feladatok elkit6sri6rt
a Koordindlo szerv a hulladekgazdilkodrisi kdzszolgiiltatiisi dij megrillapit6s66rt felelos
mi ni szter 6ltal meghatiirozott szolgiltat6si dilat ftzet.

11.6 A kozszolgaltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6tisert felel6s 6ltal kiadott
teljesitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgiltat6 teljesites6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesitesigazoliisnak a kozszolg6ltato altal a Koordin6l6 szerv resz6re a
rendszeres adatszolgiltatis keret6ben tort6n6 megkiildese a szolg6ltatesi dij fizetes6nek
feltdtele.
Az Onkorm6nyzat koteles a teljesitesigazol6st a Kozszolgdltat6 reszere a teljesit6ssel erintett
id5szakot kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm nyzat a teljesitesigazol6s
kiadisrival alapos indok nelktil k6sedelembe esik, tgy a kozszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez6 k6rit az Onkorminyzat fel6 6rv6nyesiteni.

ll.7 2016. jtlius 1. napj6t6l a szolgiltatisi dijban a hullad6kgazdilkodisi krizszolg6ltatis
teljes kdzvetlen kdltsege megteritesre kerul, igy a haszonanyag ert6kesites6r<il a Koordin6l6
szerv gondoskodik rigy, hogy a k<izszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a
Koordinal6 szerv 6ltal kijelolt szervezetnek 6tadni. 2016. jtlius l. napjit6l a haszonanyag-
ert6kesit6sb6l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

ff.8 A Koordinril6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzodes Ht. 92lB. $ (2)
bekezdes szerinti megfelel6s6gdt vizsgrllja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezdese alapj n az Onkorm6nyzat a kdzszolg6ltat6si szerzridest
annak megkotes6t vagy m6dosit6s6t krivet6en haladektalanul, de legkes6bb 8 napon beliil
elehronikus iton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgiltatisi szcn6d6s hatitya

Felek jelen szerz6dest 2017. jritius 01. napj6val kezd6d6 hatallyal hatdrozott id6re, 2019.
december 31. napjiig kiitik

Felek a szerz6d6st kdzos megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatjik_

13. Akiizszolgriltatdsiszerzdd6smegszfin6se

A kozszolgrlltat6si szerz6d6s megsztnik
a) a benne meghatiirozott idotartam lejSrt6val,
b) a K zszolgiltat6 jogut6d ndlkiili megszrin6s6vel,
c,) el6ll6ssal, ha a teljesit6s meg nem kezdodott meg,
d/ felmondassal.

l3.l Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6st a Polgari Torv6nykonyvben
meghatiirozott felmondiisi okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kozszolg6ttat6
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. a hulladekgazdrilkodrisi kozszolg6ltatds ell6tisa sor6n a kcirnyezet v6delmdre
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rL vonatkoz6 hatos6gi dontes el6ir6sait sflyosan
megsertette, 6s ennek tdnyet a bir6s6g vagy a hatosig jogerSsen meg6llapitotta,

. a szerzridesben meg6llapitott kotelezetts6get neki felrohat6 m6don sulyosan
megs6rtette.

13.2 Az Onkorminyzat a hulladekgazdrilkodrisi kdzszolgiltat6si szerzoddst legfeljebb hat
h6napos felmonddsi idovel felmondj a, ha a kozszolgiiltato nem rendelkezik min5sit6si
enged6llyel, vagy megfelelosdgi vilem6nnyel, vagy a Koordiniil6 szerv a megfelel<is6gi
velem6ny6t visszavonta A felmond6si id6 alatt a kdzszolgiitat6 a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolg6ltatiist v6ltozatlanul ell6tja

13.3 A Kdzszolgiltato a Polgiri Torv6nykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a
kcizszolg6ltatisi szerz<idest akkor mondhatja fel, ha

. az Onkorm6nyzat a kozszolgr{ltat6si szerz6d6sben meghat6rozott kdtelezetts6gdt -
a Kozszolgiltat6 felsz6litisa ellenere - srilyosan megsdrti, 6,s ezzel a

Kozszolgiltat6nak k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgdltat6s teljesit6s6t; vagy

c a kdzszolgiltatesi szerz6dds megk0t6s6t k0vet6en hatrilyba l6pett jogszab6ly a
kdzszolgiltat6si szerzbd|.s tartalmi elemeit fgy veltoztatja meg, hogy az a
K<izszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s szerz6desszeni
teljesitese kor6be tartozo ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s me(6kben s6rti.

13.4 Ha a hullad6kgazdilkoddsi szerzod6st a kozszolgiltat6 felmondja, a telepiil6si
onkormiinyzat halad6ktalanul gondoskodik az (4 kozszolgiltato kiv6lasztiis6r6l.
A fentiek teljesijldse eset6n a kozszolgAltat6si szerz6d6s felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si id5 alatt a kozszolgiiltat6 a hulladekgazd6lkodisi kcizszolg6ltat6st viiltozatlanul
elletja.

Ha a teljesitds az Onkormirnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzSd6s neki
felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az ives k6zszolgiltatisi dij SoY"-inak megfelel6
meghirisul6si kdtb6r fizet6sere koteles.

14. Eljdrrls a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzrides megszlinese vagy megsztintet6se eset6n,

tov6bbS ha a Kozszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sitesi enged6llyel, vagy a Koordin6l6 szerv

a megfelel6segi v6lem6ny6t visszavonta, a Kozszolgirltato az i4 kdzszolgiitat6 kiv6laszt6s6ig,
de legfeljebb hat h6napig a hullad6kgazdrilkod6si kozszolgiltatist v6ltozatlanul ell6tja.
A hulladekgazd6lkodrisi kozszolgiiltat6si szerzodes megsztinese eset6n a kozszolgilltat6s
ell6t6srlval kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait es nyilviintartisait a K6zszolgiiltat6 a

telepii16si rinkorm6nyzatnak a kozszolgiltathsi szerz6dds megszfinese napjen ritadja.

15. Jogvitdk int6z6se

Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egym6s kozotti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyaliis ritjan 60 napon beliil nem tudjek rendezni, a bir6siigi
elj6r6s lefolytat6s6ra a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rtekhat6rt6l fiigg6en a P6csi Torv6nysz6k
illet6kesseg6t kotik ki.
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16. Ertesit6sek
A jelen szerz6dessel kapcsolatos b6rmely igenyt vagy nyilatkozatot, kovetelest ir6sba kell
foglalni.

A szerz<id6s teljesitesevel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az 6nkormdnyz at rdszdriil:
niv:
telefon.
fax:
e-mail:

a Kiizszolgiltat6 r6szir6l:
nev: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 72/ 502-132
fax 721805-37O
e-mail: delkonr(r),delkonr hu

17. R6szleges6rv6nytelenseg

Amennyiben jelen szerzodes brl,rmelyik rendelkezese, vagy annak valamelyik r6sze
ervenytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g, vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelenseget iilapila meg, rigy a szerzbdds t6bbi r6sze drvenyes 6s
kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lktil b6,rmelyik Fel a szerz6d6st nem k6t6tte volna meg.

A jelen szerz6d6sben nem szabiilyozott k6rd6sekben elsosorban a hulladek6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV tOrv6ny (Ht.), a k6zbeszerz6sekr6l szol6 2015. dvi C)(Lm. t6rv6ny (Kbt.), a
!fusvargszig onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. eti cl-)oo(fx. t6rv6ny (M6tv), valamint a
Polg6ri rdrvenykonyw6l szol6 2013. evi v. torveny (ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
iryazati jogszab 6lyok ir6nyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasasa es 6rtelmez6se uten, mint akaratukkal mindenben
megegy ezbt, jov ithagy6 l ag tj i* al 6.

patotabozsok, 2017.6v ...... h6nap .... nap Del.Korn lrlonpi:.. ili i(i i.
7602 pf .: 176
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