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Preambulum

A FIt. 33.S (2) bekezddse alkalmazisi.ban a telepril6si onkorminyzat a hullad6kgazdilkodisi
kdzszolgiltaris ellitisira kozbcszerz6si eljirist folytat Ie, kiv6r.e ha a kcizbeszerz6sekr5l sz6l6 tv. szerint
kti,zbeszerz6si el;irist nem kell Iefolytatru r'agy a hul.lad6kgazdilkodisi kozszolgiltatisi szerz5d6s
megkot6se rlem tartozil< a Kbt. alkalmazisi kcirdbe, vagy a torv6ny szerinti kiv6teLi kcirbe esik. Mohics
V6ros Onkotminyzata, mint aj6olatk6r6 ,,K6zszolgiltatdsi szerz6d6s Moh6cs Viros - Duna iobb
pa.rtj' ki)zigazgzaisi teriilet6n, Linycs6k telepiil6sen 6s Somberek telepiil6sen keletkezett
telepii16si szilirdhullad6k rendszeres begyfilt6s6re, elszillit6sira 6s Artalmatlanlrisita, valaminr
az elkiiliinitetten gyiiitdtt lom-, zttld- 6s csomagolisi hullad6k begyiiit6s6re 6s kezel6s6re 10 6vre"
rirg)'iban, az L,ur6pai Unio Hivaralos Lapj{ban 201.1. augusztus 20. r.;rpjin megjelenr, 2014/3 lS8-
284539 azonositti szimri, a hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatisi szerz6d6s megk<it6s6re t{npl6 n1,ilt
kozbcszcrz6si eljir6st folvtatott Ie a kcjzbcszerz6sekr5l sz6l6 2011. evi CUII. torv6ny, nyflt kozbeszerz6si
eljiris lefolytat6sdra vonatkoz6 el6irisok alapjin. A kcizbeszerz6si eljdrisban Kdzszolgriltat6, rnint
aidnlattev5 tette a legalacsonyabb osszegrS cllenszolgiltatist rzrralmaz6 ajinlarot, ez6tt Mohics Viros
Onkorminyzata ajiola*4r6 a KdzszolgAkat6t, mint aiinlattev6t hirdette kt az ellirls nyerresekdnr,
amelyte tekintettel szerz6d6 felek mcgkouk a jelen hullad6kgazdilkodisi k<izszolgiltatisi szerz5d6st.



A Mohicsi Vitosgazdilkodisi 6s R6vhaj6zisi Nonprofit Korlitolt Feld6ss6gri Tirsas6g ( a tovibbiakban:
Kozszolgiltat6) a hullad6kgazd:ilkodisi krizszolgiltatisi tev6kenys6g v6gz1stte vonatkoz6 min6sit6si
enged6lp a 12749-11/2o15. sz6.m alatt kapta meg a k<irnyezetv6delmi hat6sigt6l ( tovibbiakban:
Hat6s6g). A Hat6sig fenu sz{m6 min6sit6 okirativalC/I. mrn6sitesi osztilyba sorolta a T6rsasigot.

A Szerz5d6s alapj6t k6pez6 dokumentumok:

Ajinlati felhivis, dokumen tici6
Kdzszolglkzt6'risbeli al inlata

A kiizbeszerzdsi elj6rds egy6b dokumentumai

A dokumennrmok a Szerz6d6s elvilaszthatadan mell6klet6t k6pezik.

Felek kifelezetten togziti( hogy jclen Szerz6d6s alapjin a, Kiizszolgiltet6 teljesit6sre a k<izbeszerz6si
elifuist megrndit6 ajinlati fdhivisban, az ajinlatr dokumentici6ban, a Kcizszolgiltat6 aiin)atibm,
valamint a kozbeszerzdsi eljirisban keletkezett iratokban ftiegeszit6 tii6koztatis(ok), stb.) foglaltalira
figvelemmel koteles.

1.

A Szerz6d6s szerinti k6zszolgiltatisi tev6keny66g m€gneve266e

1. A kozszolgiltat6si tevdkenys69 kitcrjed:

- az rngadanhasznil6 iltal a kdzszolg'iltat6 szillit6eszkoz6hez rendszetesitett gyijt6ed6nyben az ingatlanon
gldjt<itt vegyes hullad6k cisszegy6lt6s6re 6s e hullad6k hullad6kkezel6 l6tesim6nybe totr6n6
elsz5llitisira,

- az ingadanon k6pz6d5 zoldhullad6k <isszegyfijt6s6re 6s elsz6llit6sira
- az ingadanon elkiilonitenen gyijtdtt papir- 6s mianyag- 6s f6m csomagolisi hullad6k osszegnijt6s6re 6s e

hullad6k hullad6kkezel6 16tesitmdnybe tort6n6 elszilliris{ra,
- az ingadanon k6pz6d5 6s a lomtalanit6s krir6be tartoz6 tomhuthdek osszegy'ri1t€s€te €s e hut$d€k

hullad6kkezel6 16tesitrn6nybe tort6n5 dszdllitis{ra,
- a kozszolgiltat6 iltal rizemelretett hutlad6kglijt6 u&arban, hurad6kgy'nit6 ponton Q-rulad6kgyijt5

szigeQ gyuitott hulad6k cisszegldjt6s6re 6s e hullad6k hullad6kliezel6 16tesiundnybe tott6n6 els zlllitirsfua,
- hullad6kgJujt6 szigetek, Mohicsi Hullad6kkezel5 Kozponr (hullad6kgynit5 udr.ar, iaak6illomis 6s

komposzril6tclep) tizemelter6s6re.

1.1 Kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazdilliodisi kozszolgiltarissal kapcsolatos feladatait a jelen
k<izszolgiltatisi szerz5d6sben, vala-orint a mindenkor hauilyos iogszabi.lyokban, az orczigos
Hullad6kgazdilkodisi Tervben 6s a telepiiLl6si <inkorm6nyzat rendelet6ben meghatirozott
el6irisoknak megfelel5en v6gzr. Ennek keret6ben:

- biztosiqa a ielen szerz5d6s szerinti hullad6kgazdrilkodisi kozszolgiltatis folyamatos 6s teljes k<iri
ellitis6t,

- gondoskodik a hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatis jogszabill'ok szerint meghatirozort rendszer,
m6dszer 6s gyakorisig szerinti teljesit6ser6l, idecrtve a lomtalanitis 6s az elkiiLloniiett g1rijt6s teljesit6s6t
1S;

- biztosiga a komyezetv6delrni hat6sig iJtal meghatirozott min5sit6si osztily szerinti k<iverelmdnyek 6s a
min6sit6 okirat folyamaros megl6t6t;

- a hullad6kgazdilkodisi kcizszolgiltatis teljesit6s6hez sziiks6ges mennyrsdgri 6s min6s6gu i6rmri. g6p,
eszkcizt, berendez6st biztositja, tovdbbi a sziiks€ges 16tszim6 €s k6pzetts€g6 szalembet alkalmaz;

- elv6.gzi a kozszolgiltaris folyamatos. biztonsigos ellitisfioz sziiksdges fejleszt6seket 6s
katbantartisokat;



- ig6n1'be veszi illet6leg iizemelteteti, fenntartja a hullad6kgazdilkodisr kozszolgiltaris kdr6be taltoz6
hullad6k kezel6s6re meghatirozott 16resitm6nyeket;

- mfik<idted a hullad6kgazdilkodisi, illetve mis, jogszabilyok szerinti nyilvintartisi rendszereket es a
hullad€kgazdilkodist ki5zszolglltar6.s teljesit6s6vel osszefiigg6en adatszolgiltatdsokat teljesir a
hat6sigok valamint az NHI(V Nemzeti Hullad6kgazdilkodisi Koordinil6 6s Vagyonkezel6 Z-rt. ( a
Tovibbiakban: Koordinil6 szerv) r6sz&e;

- a hullad6kgazdilkodisi kcizszolgiltatist igdnybevev6k sz6mira kcinnven hozzifirhet6 iigyf6lszolg6latot
6s tijdkoztatisi rendszert mikodteq

- megillapiqa 6s kozz6teszi a kcizszolgiltatist ig6nybww5k iltali kifogisok 6s 6szrev6telek elint6z6si
rendl6t;

- a tev6kenysdg ellitisihoz sziks6ges biztosit-issal rendelkezik;
- biztosiqa a veg)'es hullad6k gyruit6sehez az ingadannrlajdonos legalibb 2 kiiLlcinbciz6 6rm6n6hi

gyujt6edeny kiiziil t<irt6n6 vilasztis lehet6s6g6t;
- zsikot biztosit az ingadanhasznil6 rr6sz6re a tobblethulladelq €s a zcildhullad6k elhdyezlse cil:1ara;
- a, 10-110-120-240 literes ed6nyzetekben valamint 1100 literes, 3-5-7 m3-es kont6nerekben gyijtcitt

hiztartisi 6s a hiztartisihoz hasonl6 hullad6kot begpjti csali.di h6zas ingatlanok eset6ben hetente egy
alkalommal az 6nkorminyzat K6pvisel5-testfilet6nek a koztisztasigt6l, vJamint a hullad6kgazdilkodiii
kcizszolgiltaris ellitisinak rendy616l sz6l6 mhdenkot hatilyos rendelete szerint;
- elv€gzi. a telepiil€sen kihelyezett hullad6kgy'ult6 szigeten talilhat6 1,5 m3-cs iltarta.Lnil edenlzetek
iirit6s6t, e gyijt6helyeket iizemelteted 6s gondoskodik a begfitdtt hullad6k elszillitisir6l 6s
viloganatisir6l a Biomark 2000 Kft. telephely6n;
- az elkiiicinitetten gyfijtend6 hullad€k gyljt6s6re 6s elszillitisira a csalidi hizas ingatlanhasznil6k
szimira 120 literes, sitga illetve k6k szinfi ed6nlzetet biztosit,

- bazhoz mer,6 gf\t6s ketetdben begyijti az ingadanhaszn6l6 iltal elldlonitetten gyijtcitt papir-, m6anyag-
6s f6m csomagolisi hullad€kot csalidi hizas iivezetben k6thetente egy alkalommal azzal, hogy a
k<izszolgiltat6 az iirit6sek gyakorisigit ig6ny szerint ncivelheti.,

- a hiztarrisokban kelediezett zoldhullad6k diimentes itrr6tele a Mohicsi Hullad6kkezel6 K<izponr
komposztil6 telep6n; illctve az erre rendszeresitett leboml6 zsikokban kihelyezett zdldhul.lad6k hizhoz
men6 jirat keret6ben tdrt6n6 begyljt6se 6vente 10 alkalommal,

- ha a kciztenileten elhagyott, illewe ellen6rizeden konilrn6nyek k6zott elhelyezett hullad6k - ide6rrve a
teleptil6stisztas{gr feladatok kcir6be tartoz6 hullad6kot is - koribbi birtokosa vagy nrlajdonosa a hulladdk
elszillitisira vonadioz6 kcitelezetts6g6nek nem tesz eleget, a hullad6k elszillitisi.r6l az dnkotmityzat a
Kiizszolgiltat6val kotdtt Liilon szerz6d6s ritjin gondoskodik;

- a Kiizszolgiltat6 kdteles a k<izszolgiltatist a vonatkoz6 jogszabilyokrak, az Orsz gos
Hullad6kgazd.ilkodisi Kcizszolgiltatisi Tervnek ( a tovibbia.kbao: OHKT) megfelel6en, rendszeresen,
biztonsigosan a szakmai szabilyok 6s k<ivetelrndnyck szerht v6gezni, a szotgiltatisit akadir\yoz6
koriiLlm6nye kre, kirokra az Onkorminpat hgyelm6t felhivni;

- a Kcizszolgiltat6 feladata teljesit€se sorin ktiteles a gyrijt6s hely6t a lehull6 hullad6kt6l megtiszritani, a

teniletet usztin hitrahagyni;

- a Ktizszolgiltat6 koteles az iltala elvirhat6 gondossiggal az ed6nycket kezelni. Az r,irit6s sorin
keletkezett, az tirit6st v6gz5 szemdly,nek felr6hat6 kirokdrt a Kcizszolgiltat6 an,vagi felel5ss6ggel
tattoz.ik. Nem megalapozon kirt6rit6si ig6ny eset6n az ed6nyben keletkezett kirokat, valamint az
esedeges szak6rt5i ktilts6get az ed6ny hasznil6ja viseli;

- a gyijt6ed6nyben a Kozszolgiltat6 iltal okozott kirt s Kcizszolgdkat6 t6lit6smentesen k<iteles kijavitani,
vagy a gyijt6ed6nyt kicser6loi, ha a kirokozis neki vagy az 6rdekkijr€ben etiir6 szem6lyeknek fek6hat6
okb6l k<ivetkezert be. A Kirzszolgiltat6 kijtcles a iavitisi munka id6tartamira helvettesit6 gyuit5ed6ny
biztositani;

- a Kcizszolgi,ltat6 kciteles a hullad6kgyijt6 ed6nyek iiLrit6s6t munkanapon reggel har 6s este h6t 6ra kcizcitt
elv6gezni;
- a Kozszolgiltat6 kciteles a helyben szokisos m6don tijlkoztatis a lakossigot az iirit6s napjir6l;
- a Kozszolgiltat6 kotelezetts6ge az er.e a ci:ba biztositott szillit6 eszkiiz6n az ingadanon osszegldjtott 6s

a Kozszolgiltat6 rendelkez6s6re bocsitott nagy darabos, lomtalanitis kot6be tartoz6 telepiiLl6si szrlird
hulladik (lom) 6vente legalibb egv alkalommal - az Onkorminyzat ikal meghatirozotr id6pontban ds

helyen - tcirt6n5 begrijt6se 6s elsziUitisa, amely6rt a Krizszolgiltat6 a hullad6k nrlajdonosinak kiilon



dijazist nem szimithat fel. A lomtalanitis id6pon(it Kozszolgiltat6 az Onkormirryzattal egyeztetve

illapiqa meg, aki a helyben szokisos m6don ti,i6koztaqr a lakossigot. I-omnak tekinthet6 a

hiztarrisokb6l szirmaz6, nem rendszeresen begfjtott, a ktizszolgi.ltatis keret6ben rendszeresitett

tirol6 ed6nlzet m€reteit meghalad6 nem vesz6lyes hullad6k pl. britor 6s ery6b hasznilati tirgy. Nem
helyezhet6 ki a Iomtalanitis alkalmival elektronikai hulladEh hit%ep, 6pit6si tormeldk, ketti hullad6k
valamint vesz6lyes hullad€k, 6pit6si-bontisi hullad6k, 6llati tetem, zcildhullad6k.

1.2. Mentesiil a Kijzszolgirkat6 az e pontban meghatitozott kcitelezens6geit6l vis major eset6n, tovibb6 ha

az Ookorminyzat oem biztosit az ingadanok megkcizelit6s6hez olyan riwiszonyokat /h6- 6s sikossig
m€ntess6g, ille tve egy6b okb6l jirhatatlan akozitt/, amely a Kozszolg!).t*6 gcpiirmriveinek balesetmentes

kozleked6sdt bDtositja. Ez esetben a K<izszolgdltat6 az akadily elhimlisit k<ivet6 legk<izelebbi szillitisi
napon kciteles szolg6ltatni, mely alkalommal k<iteles az el6z6 elmaradt szillitisi napokon felhalmoz6dort
mennvis6gd telepiil6si szilird hul.lad6k elszil\t6.s6n is.

1.3. A Kozszolgiltat6 a hulladdkszillitist 6s dhelyez6st saiit kolts6g6te 6s kockizat6ra v6gzi. A hulladik
szillitisdva! valamint a hu.l.lad6k elhelyez6s&el kapcsolatos kiilts6geket Kcizszolgiltat6 wiseli a techmkai

eszk<izok [izemeltet6si dijival 6s a szem6lyzet kcilts6geivel egyiitt.

1.4. A fentiek keret6ben a Kozszolgiltat6 feladaa a kiizszolgiltauisi teri.ileten a rcndszeresirctt

gi.ujt5ed6nyben, az ingatlanon, illetge kiizteriileten cisszegyijtcitt 6s a K<izszolgiltat6nak rendszeres

id5kcizcink6nt itadott telepLil6si hullad6k kezel6s c6ljib6l tort6n6 rendszeres elszillitisa.

1.5. Krizszolgiltat6 a Szerz5d6s szerinti feladatainali r6szben sajit eszkrizeivel, berendez6seivel 6s

l6tesitm6nyeivel, r6szben a D6l-Balaton 6s a Si6 Vcilgye Telepiil6si Szilitd Hullad6kgazdilkodisi Program
keret6ben beszerzett, 6s a Kiizszolgiltat6 rr6sz6re itadott eszkijzoklel berendez6sekkel, illetve
l6tesitm6nyek hasznilatiwal tesz eleget.

1.6. Kiizszolgiltat6 tevtkenys6ge kiterjed a hullad6kgazdllkodisi kcizszolgiltatis ktir6be tartoz6
hullad6kok elki.iLl<jnitetten glnijtdtt r6sz6re is.

1.7. Felek r6gziti\ hogy a Kozszolgiltat6 tev6kenys6ge a Ht. 6s mis vonadioz6 jogszabilyok

rendelkez6ser szerint hullad6kgazdilkod6si k<izszolgiltatisnak min6siil, amelynek ig6nybevitele a

k<izszolgiltatisi teriileten az ingadanhasznil6k sziman - a tow6ny erei6n6l fogva - kotelez5.

2.

A Szerz6d6s szerinti kizszolglltatlsi terilet

Somberek kozs6g kozigazgatlsi teriilete, amelyen beliil az 1. pont szerinti hullad6kgazdilkodisi
k6zszolgiltatist a Kiizszolg4kar6 v6szi (c[itia).

3.

A Szerz6d6s szednti k6zszolgiltaaee id6tartama

A Kcizszolgdltat6 a kozszolgiltatis ellitisit 2014. december 1. naPlival kiiteles megkezdeni.

A Kozszolgiltat6 az e sze.z6d1s szerinti hullad6kgazd{lkodisi kozszolgiltatist 120 h6napig, azaz 2O24.

november 30. napiiig kciteles ellimi.
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4.

A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgiltat6e min6s6gi ism6rvei

4.1. A Szetz6d6s szerinti hullad6kgazdilkodisi kdzszolgiltatis min6s6gi ism6rveit a hullad6kgazdilkodisi
kozszolgiltatisi tev6kenys6g min6sit6s6r6l sz6l6 2O13. 6vi CIO(V. torv6ny 1. mell6klet6ben
meghatirozotr, a mirr5sit6si oszt6ly megszerz6s€hez sziiks6ges kovetelm6nyek ala:pliri, heti,tozzik rr,eg a
Szerz6d6 Felek.

4.2. A Szetz6dds szerinti hullad6kgazdilkodisi tev6kenys6g vtgz!.sihez sziiks6ges komyezetvddelmi
hat6sig iltal meghatirozott min6sit6si osztaJy: C/1,.

4.3. A Kozszolgzhat6 a kozszolgiltati.s id5tartama alatt koteles a hullad6kgazd6lkodisi krizszolgiltatishoz
a Ht.-ben 6s m6s kapcsol6d6 jogszabilyokban el6ftt szakmar 6s szem6lf felt6teleket bizrositani.

4.4. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltauis kor€be tartoz6 hullad6k kezel6se, illetve 6rtalmatlanitisa a
Cik6i Hullad6kkezel5 Krizpont teriilet6n tort6dk.

4.5. I(cizszolgiltat6 sajit krilts6g6re k<iteles a hullad6kgazdilkodisi kcizszolgiltatishoz kapcsol6d6, a Ht.
6s v6grehajtisi rendelete szerinti komyezetvddelmi biztositist kotni, bele6rtve az r.izemeltet6shez
szriksEges gdpjirmrivek felel6ssdg bDtosit6sit is.

5.

A hullad6kkezel6si ktizszolgiltatis ellitisdval kapcsolatos iogok 6s kiitelezetts6gek

5.1, Szerz6d5 Felek kotelezens6get villalnak ala, hogy jogaikat 6s kdtelezetts6geiket a hatilyos

logszabilyok teodelkez6sei szerint gyakorolj6k, i.lletve teljesitik, figyelembe r.6ve a hullad6kgazdilkodis
orszigos 6s tenileti c6lkitiz6seit, illet6leg egymis jogos 6tdekeit.

5.2. Az Onkorm6nyzat kotelezetts6gei kiilcln<jsen:

a) a ktizszolgiltatis hat6kony 6s folyamatos ell|tisithoz a K6zszolg!\tat6 szitmira sz0ks6ges infotmdci6k
szolgiltatisa;

b) a kozszolgiltatis kot6be nem tartoz6 hullad6kgazdilkod6si tev6kenys6gek kozszolgiltatissal tort6n5
osszehangolisinak el6segit6se;

c) a k<izszolgiltatisnak a kozszolgdltatisi teriileten v6gzett mis k<izszoJgiltat6soktal wal6
<isszehaogolis6oak el6segit6s6t;

d) a telepiil6si ig6nvek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gt'jt6s6re, szl'lli:rzrsin, kezel6s6re szolgil6 helyek
6s lEtesitrn6nyek meghati.rozisa;

e) a Kcizszolg6ltat6 kizir6lagos kcizszolgiltatisi joginak biztositisa az onkorminpati tlrsulisi
nrlajdonban l6v6 hullad6kgazdillodisi l6tesitm6nyek vonatkozisiban;

\ az lamt hullad6kgazdilkodisi ktjzfeladat ellit6sira l6ttehozott szervezet kijelol6s6r6l, €eladatkijr6r6l, az
adatkczel6s m6dirir6l, valamint az adatszolgdltatisi kritelezetts6gek r6szletes szabilyair6l sz6l6
69 /2016. Q11.31.) Kom. rendelet szerinti adatszolgiltatisi kcitelezetts6g teljesit6se.

5.3, A Szerz6d6 Felek megillapitjik, hogy a Ht. 35- $-a szerinti telepril6si onkorminyzati rendeletalkotis
az OtkormAnyzat <jn{ll6 harisk<jre. Emiatt a telepr.ildsi rinkorminyzati tendeletben meghatirozott
hullad6kgazdrilkodisi kcizszolgiltat6si dijkedvezm6ny, vagy mentessdg elszimolisa (megt€rit6se) a

Koordinil6 szen, r6sz6re az Onkorminyzat kcitelezetts6ge.
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Az NHKV Nemzeu Hullad6kgazd,lkodisi Koordrnil6 6s VaSronkezel6 za. ( a, tovibbiakbar:

Koordin6l6 szerv) a hullad6kgazd6lkodisi kozszolgiltauisr szerz6d6s megfelel6seg6t vizsgilja.

A Koordinil6 szerv megillapiga, hogy a kcizszolgdltat6 tev6kcnys6ge megfdel-e y.. O:'"8"'
Hullad6kgazdilkodisi Ter"ben ftglaltaknak 6s arr6l v6lern6nyt illit ki. Amcnnyiben a kozszolg6ltat6 a Ht.-

ben meg'[latirorott haririd6re nem rendelkezik megfelel6s6gi v6lem€noyel rigy az onkorm6nyzat e

hat6rid6ikovet6 30 napon beliiLl a hullad6kgazdilkodisi kcizszolg'ilatisi szerz6d6st t h6napos hatirid5vel

felrnondja. A telepiiLl6si cinkorminyzat e kciielezens6g6t a megyei korminyhivatal torvEnyess6gi feliigyeleti

eliiris keret6ben vizsgilia.

5.4. A K6zszolgiltat6 kotelezetts6gei kiilonosen:

A Kozszolg6ltat6 - a feladatait 6s kcitelezettsdgeit ttxtalmaz6 a lelen Szerz5d6s 1/1. pontiiban foglaltakon

tul - kotdezetts6get villal:

o az elm[lt 6v tapasztalatair6l tij6koztarist ad a K6pvisel5testiiLlemek

o a kcizszolg.iltaris ig6nybev€teldre k<iteles ingatlanhasznil6val egyedi kiiziizemi szerz6d6t k<jt,

kezeli az !'en tipusri szerz5d6seket (nyilvintartis, m6dosit6s' megsziintet6se, stb)

o iigyf6lszolgilata 6g,in etlitja r kozszolgTltzrist ig6ny'bevev6k _hull'ddkgazdilkodisr
LIrrroqALar.  kapcsolatos bejelent6seinek intez6s6t, panaszainak kivizsgilisit, orvoslisit' 6s a

kdzszolgittatissal kapcsolatos iltalinos rii6koztatist nluit'
Az iigyfelszolgila t f5bb feladatai:

- kcizszolgiltatist ig6nybevev6k bejelent6seinek kezel6se,

- kcizszolgiltatist ig6nybevev5k panaszainak kivizsgilisa 6s kezd6se,

- szem6lyes iigy fel s zolgilat mfkcidtet6se,

- telefonos ngyf6lszolgila t mikodtet6se,
- intemetes honlap mikcidtet6se.

Az 6gyf6lszolgilatot a Kozszolgiltat6 Moh6cs vitos k<izigazgatisi terii,let6n kciteles fenntartani.

5.5. A Kozszolgiltat6 iogosult megtagadni a hullad6k clszillirisit:

a)aznemaKdzszo|glltat6szilfit6eszkciz6hezrendszeresitettszabvinyos(MSZEN840-1:2013)
gyrijt5ed6nyzetben keriil kihelyez6sre, itadisra;

b) hi"a'hull"d6[ oly m6don kedili kihelyez6sre, hogl a rfuol6edeny mozgarisakor a kisz6r6dis vesz6lye

fennill (nem lezArt vagy s6riilt ed6nyzet);

c) a gyuit5ei6nyben tobb f,ulhd6kot heiyeztek el, 6s cmiatt az niltoltiitt' vagy a gy6lt6ed6ny nem zirhat6
' i", C..nl"tt a glujt6ed6ny ririt6se a komyezet szennyez€se,2 [r'll:d6k sz6r6disa n6lkiil nem

lehets6ges,

{ a tabble"thjlad6k vagy a ziitdhullad6k nem a kbzszolgiltat6 ilal e c€lra rendszeresitett zsikban kedilt

kihelyez6sre, vagy
f) megrillapirlat6,-'hogy . gy6jt6edenyben a kiizszolgiltatis krir6be nem tartoz6 hullad6k keriilt
' 

.lhJyer3.r. (for.6 h"mu, i6-, 6pit6si tcirmel€k, 5llati tetem, mat6, m&gez6 vagy tobban6 anyag,

elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagrott zsirad6lq g)'ul6kony vagy robban6 anyag) amely a

szillitis sorin a szillit6st w6gz5 Jem6lyek €let6bcn, testi eps6g6ben, eg6szs6g€ben, tovibbi a

begidlt6 jirmfbeo vagy berendez6s6b€n kilt okozhat, vagy a hasznositis, illewe ,rtalmatlanitis

sorin vesz€lyeztetheti a kiiroyezetet.

5.6. A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatis teliesit6se torv6nyben, kom6nyrendele tben 6s. telepiil6si

<inkorminyzati rendeletben meghaiirozon esetekben sziinetelte thet6 . vagy korlitozhat6' Ha

Kcizszolgiitat6 az esed6kes szolgiliatist elv6gezni nem nrdia 6s az nem az Or*ormityzat mulasztisira

vezether; vissza (pl. g6piirmi meghibisoJ,i., id6lirisi kcirnLn6nyek), rigy kciteles helyettesit6s6r5l



gondosko&ri. arra enged6llyel 6s kapacit6ssal reodelkez6 helyettes ritjin. Ha a hdyettesit6s nem
megoldhar6, 6s ilyen m6don a szolgiltatis a szolgiltatisi napon dmarad, ar6l a Kcizszolgiltat6
haladektatanul 6rtesiti az Onkorminyzatot. A Kiizszolgiltat6 az akadaJy elhirulisit kdvet6 legkozelebbi
szolg6ltatisi napon a szolgiltatis sziinetel6se idej6n felgyrilt hullad6kot is koteles elszillitaoi.

6.

A hullad6kgazd6lkodisi kizszolgdltatis diia, a kdzszolglltatis finanszltoz6sinak elvei,
m6dszetei

6.1. A hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatis fttatszkozisa sorin a Ht. alapelveit kel.[ 6rv€nyesiteni,

kiemelten az orelJitzs, kozels6g, szennyez6 fizet elveit, tovibbi a kcilts6g hat6kony huLlad6kgazdilkodisi
kozszolgiltat6s biztosit6s6nak elv6t, €s a kereszt6nansz.irozis tilalminak elw6t.

6.2. A hullad6kgazdilkodisi kozszolg'iltatis Enanszitozisiban az Onkorm|nyz.^q kozvedeniil nem vesz

r6szt, a kozszolgiltatist a hullad6kgazdilkodisi szolgiltarisi dijb5l kell 6nanszirozni.

6.3. A krizszolgil t^t6t ^z 6ft^l^ v6gzett hullad6kkezel6si k<izszolgihztAslrt dijazis illeti meg

(h ullad6kgaz drilkod6si szolgiltatisi dij).

6.4. A hullad6kgazdilkod6si kozszolgiltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmri-szab6lyozisi Fliwatal ( a

tovibbiakban Flivaral) javaslatinak ftgyelembev6tel|vel a szebalyozis6rt felel6s minisztet rendeletben

illapiqa meg 6s a Koordinil6 szew szedi be.

6.5. A Kozszolgiltat6 a Hivatalnak minden olyan tij|kozta,tist 6s adatot megad, amely a Hivatal
kapcsolatos dijel5k6szit5 6s dij fehigyeleti tev6kenys6g6hez sziks6ges. A Kiizszolgiltat6 a Hivatal iltal
megelolt tartalommal, formiban 6s hatirid6n beliil tesz eleget tij6koztatisi 6s adatszolgiltarisi
k6telezetts6g6nek.

6.6. A krizszolgilta tls di)6t az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdilkodisi Kootdinil6 ds Vagvonkezel6 Ztt. (
a tovibbiakban: Kootdinil6 szew) szerv szedi be. A Koordrnil6 szew a Kozszolg'iltat6nak a ielen
KozszolgSttatisi szerz6d6sben rcigzitett feladatai6rt a hullad6kgazdilkodrisi kozszolgiltatisi dij

megillapirisi6rt felel5s miniszter iltal meghatirozott szolgiltatisi diiat Faet.

6.7. A ktizszolgiltatis keret6ben keletkez5 kind6v6s6geket a Koordhil6 szere kczeli.

6.8.. 2076. jilius 1. napjit6l a szolglkatlst dijban a hulladekgazdilkod6si kozszolg6ltatis telies k<i,zvetlen

kciltsdge megt6ritdsre kenil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Kootdinil6 szew gondoskodik rigy, hogy

a K<izszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot ktiteles a Koordinil6 szerv iltal kijelolt szersezetnek

6tadnt. 20'16. lflius 1. napiit6l a haszonanyag-6rt6kesit6sb6l ered5 bev6tel a Kootdinil6 szervet illeti
meg.

6.9. A I(oordrnil6 szerv a hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltarisi szerz6d6s a hullad6kr6l sz6l6 2O12, 6vt

CI-XX)0/. tirrtrly 92/8. $ (2) bekezd6s szerinti megfelel6s 6gtt vnsgilja.

6.10. A term6szetes szem6ly ingadanhasznil6k iltal ig6nybe kozszolgi.ltat6s dijit Somberek kozs6g

onkorm{nyzata ftzeti meg a I(oordinil6 szerv r6sz6re, Az Onkorminlzat kozszolgiltat6si dijfizet6se a

rerm6szetes szem6ly ingadanhaszn6l6 itltal ig6nybe vett 1 darab 120 Iitetes ed6nyzet vonatkozisiban ill
fenn. Az ezen nil ig6nybe vett ed6nlzet utin lzetend6 kozszolgiltatisi dijat az ingatlantulajdonos fizeti

meg a Koordinil6 szervnek. A krizszolgiltaris ig6nybev6tel6re kotelezett gazdilkod6 szerv-

ingadanhasznil6 a kiizszolgiltatis dii6t a Koordinil6 szewnek meghzeti

7.
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Irz Lllami hullad6kgazdrilkoddsi kdzfeladat ell6tisira 16rehozott szervezet kiieliil6s6r6l,
feladatk61616l, az adatkezel6s m6dl{r61, valamint az adatszolglltatisi kdtelezettsdgek tdszletes
szabdlyairdl sz6l6 69 /2016. (III.31.) Korm. rendelet 4.$ (1) - (3) 6s 11-129-6ban foglelt felt6telek

7.1. A Koordh6l6 szew a k6zszolg{ltatisi d(iakra vonatkoz6 szimlAkat az Lllami hullad6kgazdrilkodisi
kiizfeladat dlit6sira l6ttehozott szervezet kijel6l6s616l, feladatkiSrlr6l, az adatkezel6s m6djir6l valamint az

adatszolgiltat6si kotelezetts€gek r6szletes szabilyair6l sz6l6 69 /2016. (III.31) Korm. rendelet
K<izszolg,iltat6 adarszolg4httAsila vonatkoz6 rendelkez6sei (20.$ (1) bekezdds) szcrinti adatszolgilatis
ahpjen ilitia ki.

7.2. A Ki>zszolgiltat6 hiinyos vagy k6seddmes adatszolgiltarisa esct6n a Koordinil6 szerv a nem
megfelel6 adatszolgdltatissal 6rinten ingadanhasznil6 tekintet6ben a Koordinil6 szew iluJ legut6bb
l<tszlrrrJizott kcizszolgiltat6si diir6l illit kr szdmlit. Az ezzel <isszeftigg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n
minden helytillisi kotelezetts6g a kdzszolgdltat6t terheli. Az igy keletkez5 k<izszolgiltatisi diilaikinbcizet
pozitiv m6rleg6t a Koordini.l6 szerv a Kozszolgiltat6nak fizetend5 esed6kes szolgiltatisi dijba beszimitja.

7.3. A Kozszolglkat6 hiinyos vagv helytelen adatszolg{ltatisib6l eted5, a Koordinil6 szerv iltal nem
megfelel5 adattartalomma.l kiilliton szimlikkal kapcsolatos valamennl,i kovetkezm6ny6rt a

Kozszolglltat6t terheli felel5ss6g.

7.4. A Koordinil6 szew a 69/?0L6. (III. 31.) Korm. rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiltatisb6l
kiindulva megillapitja azon ingadanok kor6t, amelyre nincs kiizszolgiladsi di;6zet6s meghatarozva az

adatszolgiltatisban, ugyanakkor v6lelmezhet5, hogy az ingedannal osszeftgg6sben teljesit6s tort6nt. A
Koordinil6 szen' e kcirben jogosult ingyenesen adatot k6mi az illet6kes hat6sigt6l a 69/2016. (lll 31.)

Korm. rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiltatisb6l hiinyz6 ingadanok 6s sziii<sdges adataik
meg6llapitisa 6rdek6ben.

7.5. Az el6z6 bekezd6s alapjin rcigzitett ingadaaok adatair a Koordin6l6 szew megkiildi a

K<izszolgilut6na\ 6s felhivja a Kiizszolgiltat6t, hogy a megkiildiitt ingatlanokon v6gzett szolgiltatisinak
megfelcl6en korrigilja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgiltatist
legk6s6bb az 6rtesit6s k6zhezv6tel6t kdvet6 8 napon bdil.

7 .6. Az el6z6 bekezdds szerinti korrekci6t kcivet6en - a kdzszolgiltat6 elt6r6 adatszolgi.ltatisa hiinyibao -
a Koordinil6 szerv a kozszolg6ltatisi dijat az ingadanrulajdonosnak sziml.izza ki.

7.7. A Koordinil6 szerv a kiszimlizott 6s az ingadanhaszndl6 riltal harind6n beliil ki nem hzetett
kcizszolgiltatrisi dij behajtlsa 6rdek6ben int6zkedik.

8. K6zszolgiltat6 riltal ell6that6 egy6b, bev€tel megszenzes6ie irinyul6 tev6kenys6gek 6s
azok elszlmolasi szabilyai
8.1. A Kcizszolglkat6 a Szen6d6.s szerinti hullad6kgazd{lkodisi kozszolgi.ltat6son kiviil egy6b
hullad6kgazdilkodisi enged6lyhez, illetve nyilviatartdsba v6telhez kdtott hullad6kgazdilkodisi
tev6kenvs6get - a kcizszolgiltat6 hullad6kgazdilkodisi tev6kenys6g&61 6s a h"tl,d6kgazdilkod6si
k<izszolgiltaris v6gz6s6nek felt6tel&51 sz6l6 kotminyrendeletben meghatfuozott hul.lad6k kezel6s6nek
kiv6tel6vel - nem r'6gezhet.

8.2. Kozszolglitzt6 egy6b, a kozszolgiltatison kiviiLi gazdasigi tw6kenls6g folytatisira aanyiban iogosult,
amennfiben ez nem veszdlyezteti a Szerz5d6s szerinti hulladdkgazdilkodisi tev6kenys6g follamatos 6s

telles kori ellitis6t.

8.3. A kereszthnanszkozi.s tilalminak Ht. szerinti elv6b6l k6vetkez6en a Kcizszolgiltat6
hullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatis diiinak rtszit kipez6 6sszer6 nyeres6g nem tartalrnazhatil a

lrullad6kgazdilkodisi kozszolgiltatison kivr.il es6 egv6b gazd,zsig1 tevdkenys€gei kolts6geinek
ri forditisainak fedezet6t.



9. A Kcizszolgiltat6 penziigyi, gazdasiLgl, mriszaki 6s szakmai tev6kcnys6g6nelq kttlts6g hatdkony
gazd6lkodis6nak ellen6rizhet6s6g6t, itlithat6sig6t biztosit6 el5irisok

9 1. A Kcizszolgiltat6 k<iteles gazdirlkodislt 6gy megszervczni. hogy a Szerz6d6sscl vilJalt k<izszolgiltatis
folyamatosan 6s marad6ktalanul biztositott 6s finanszirozhat6 legyen.
9 2. A Kozszolgiltat6 kd.eles Onkorminyzat k6r6s6re, az ako,la vigzert hullad6kgazdilkodisi
k<i"szolg'iltatissal 6s a g'azdilkodisival kapcsolatos informici6kat, adatokat, a szi.mviteti 6s egy6b
anal.itikus nftintartdsaival egyez5 tartalommal Onkormdnyzatnak ftisban megadni.

9.3. A Ktizszolgiltat6 koteles biztositani 6nkorminyzat rdsz€re, hogy 6nkorm6nyzat kozverJenril vagy
arra kijelcilt, szakmailag felk6sztilt kdpvisel6je ellen6rizhesse Ktizszolgiltat6 adatszolgiltatisinak
hiteless6gdt €s a Szerz6d6sben vi.llalt kotelezens6gei teliesit6s6r.

9.4. Kozszolgiltat6 kciteles kozremrikodru abban, hogy- Onkorminyzat, vagy k6pvisel5je az ellen5rzes
feladatait elv6gezhesse, 6s ahhoz minden dokumentumot rendelkez6sre bocsit. Az ellen6rz6s nem jithat
K<izszolgiltat6 tev6kenp€g€nek iodokoladan vagy ism6tl5d5 megzavati.sAval.

10 A Kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. &i CVIIL T<!n'iny iltal el6irt kotelez6 rendelkez6sek

10.1. Szerz6d6 Fclck megillapodnak, hogy:
a) a K6zszolg6ltat6 nem fizet, illetve sz6mol el a Szerz6d6s teljesit6s6vel <isszeftigg6sben olyan
kriltsdgeket, melyek a Kbl 56. $ (1) bekczd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel5 tirsasig
tekintet6ben mertilnek fel,6s melyek a K6zszolg6ltat6 ad6kciteles icivedelm6nek csijkkenrdsere
alkalmasak;
b_) K6zszolgriltat6 a Szerz6d6s teljesit6s6nek tcljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a
Onkotminyzat szimira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. S (5) bekezd6s szerinti iigvletekr6l a
Onkormdnyzatot haladdktatanul 6rtesiti.

10.2, Az dnkormdnyzat jogosult 6s egyben kiiteles a Szerz5d6st felmondani - ha sziiks6ges olvan
hatidd5vel, amely lehet6v€ teszi, hogy a Szerz6d6ssel 6rintett fetadata ellirisir6l gondoskodnr rudjon
-ha
a) Kdzszolgaltat6ben kcizqetetten vagy k<izvedeniil 25oh-or meghabd6 n:lajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogr szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezeg amely tekintet6ben
fennill az 56. $ (1) bekezd6s k) pontjiban meghatirozott valamely felt6tel;
b) Kdzszolgiltat6 koz!'etettefl r,agy kiizvetlentil 2570-ot meghalad6 nrlajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogr szem6lyben vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szerv'ezetben, amely
tekinter6ben fenni]l az 56. $ (1) bekezd6s k) pootjiban meghatirozott valamely felt€tel.

103. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerz5d6s fentiek szennti felmondis eset6n a Ktizszol gAltat6 a
Szerz6d6s megszfindse el6tt mir teljesitett szolgiltatis szerz6d6sszerri p6ozbeli ellen6rt6k6re jogosult.

10.4. Szerz5d5 Felek tudomisul veszik, hogy ,, A["*i sra-u..,6szikr6l sz6l6 2011. 6ri IJ(vI. ton6ny 5.

$ (5) bekezd6se szerirr az Allarni Szimviv6 szik - az Alami Szim.,ev6sz6kr6l sz6t6 2011. 6vi LXVL
torv6ny 5 S (3)-(4) bekezd6s szerinti ellen6rz6si feladataival cisszefiigg6sben - ellen6rizheu az
illamhiztattls alrendszereib6l fnatrsziozott beszerz6seket 6.s az i.l\amhiztartis altendszereihez tafioz.6
vagyont 6rint6 szerz6d6seket az Onkorm6nyzatni! az Onkorminlzat nev6ben vagy k6pviselet6ben
eljir6 term6szetes szemdlyn6l 6s jogr szem6lyn6l, valamint azokn a szcn6d6 felekn6l akik, illewe
amelyek a Szerz5d6s teljesit6s66rt felel6sek, tovibbi a Szerz6d6s tellesit6s6ben koztemfikod6kn6l.

10.5. Szerz5d6 Felek a Kbr 128. $-inak megfelel5en rogzitik, hogy;

K6zszolgiltat6 teljesit6sdben - a jelcn Szcrz6d6s VIIL 4.2 pontjiban riigzitetr kiv6tellel - kdteles
kozremfkodni az olyan alvillalkoz6 6s szakember, amely a kiizbeszerz6si eliirisban r6szt verr a



Kiizszolgdltat6 alkalmassffiak igazol6siban. A lGzszolgCltrt6 kciteles az Onkorminyzatnak a

teljesit6s sorin minden olyzn - akir a kodbban megelcilt alv6)la.lkoz6 helyett ig6nybe venni kivdnt -

alvillalkoz6 bevonisit bejelenteni, amelyet az Ajinlatiban nern nevezett meg 6s a belelent6ssel egy0tt
nldatkoznia kell ar6l is, hogy az iltala ig6nybe venni kivint alvill'lLoz6 nem 6ll a KbL 56. $- valaminq ha

a megel6z6 k<izbeszerz6si eljirisban az Onkormdnyzet el6ira, a Kbt. 57. S- szerinti kizir6 okok hatilya
alatt.

10.6. Az olyan alvillalkoz6 vagy szakember (a tovibbiakban e bekezd6sben: alvillalkoz6) helyett, aki vagy

amdy a kozbeszerz6si eljirisban r6szt vctt a Kiizazolglltrt6 a.lkalmassig6nak igazolLsitban, csak *
Onkormdnyzat hozzijirallsi*al 6s abban az esetben vehet raszt a teliesit6sben mis alvdllalkoz6, ha a

szerz5d6skrit6st kovet6en - a szerz6d6skijt6skor cl6re nem lithat6 ok krivetkezt6ben - beillott l6nyeges

koriiLlm6ny, vagy az alvilTalkoz6 bizonyithat6 hibis teljesit6se miatt a Szcrz6d6s vagy annak egy r6sze nem

lenne teljesithet6 a megldcilt alvdllalkoz6val 6s ha a Kiizszolglk^t6 M 6j alvillalkoz6val egyiitt is

megfelel azoknak az alkalmassigi k<ivetelm6nyeknek, melyeknek a K6zszolgiltrt6 a k<izbeszerz6si

ell6tlsban az adon alvillalkoz6val egyiitt felelt meg.

10.7. Az alvillalkoz6 szem6lye nem m5dosithat6 olyan esetben, amennyibea egy meghatirozott
alv6llalkozo ig€nybev6tele az einrtt szolgiltaris salitos n:lajdonsigait fgyelembe v6ve a k<jzbeszerz6si

eljtuisban az a;inlatok 6rt6kel6sekor [Kbt. 63. $ (4) bekezd6se] megharfuoz6 k<iriilmenynek min5s[lt.

10.8. A Kbt. 128. S (2) bekezddse szerinti teliesir6si k<itelezetrs6get teljesitheti a K6zszolgAltat6 vagy a

ncm termiszetes szem6ly alvil.lalkoz6 jogut6dja, ha ezek valamelyike, mint gazdasigi tirsasig italakul vagy

a szervezet iogut6dlissal megszrinik.

10.9. A Kcizszolgiltat6 iltal bcvont dvillalkoz6k teljesit6s66tt Kozszolgiltat6 6gy feld, mintha sajit maga

teljesitett volna.

1 1. Szerz6d6s m6dositisival kapcsolatos rendelkez6sek

Szeo.6d6 Felek kijelentil hogy minden a jelen szerz6d€ssel, a szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolaros

jognyi.latkozatot, a szen6d6s Kbt. 132. $ -ban fogldtaknak megfelel5 m5dositisit csak irisba foglaltan

tekintik 6rv6nyesnek 6s hatilyosnak.

12. A Szen6dts megszrin6se

A Szerz6dds megszrinik:

a) a Szerz6d6s szerinti id6wtam eltelt6vd
b) a Kozszolgiltat6 jogut6d n6lkiili megsz6n6s6vel,

c) dillissal, ha a teliesit6s mdg nem kezd6dtitt meg,

d) felmondissal,
e) a Felek kozos megegyez6s6vel.

Az Onkorminyzat a Szerz6d6st a Ptk.-ban meghatirozon felmondisi okokon trilmen6en akkor
mondhrtla fel. ha a Kozszolg'ikat6:

a) a hullad€kgazdilkod6si kozszolgiltatls ellitisa sorin a k<imyezet v6delrn&e vonadioz6
jogszabilyok vagy a ri vooatkoz6 hat6sigi dcint6s el6irisait sulyosan megsdrtette, 6s ennek t6ny6r a

bir6sig vagy a hat6sig joger6sen megillapitotta,
b) a Szerz6ddsben megillapiton k6telezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sulyosan mep6rtette,

'r^gy
c) nem rendelkezik 6rv6nyes min6sit5 okiranal;

d) a Ht.-ben meghatfuozott hatirid6re nem rendelkezik megfelel5s6gi v6lem6nnyel.
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A K<izszolgiltat6 a Ptk.-ban meghatdrozottakon nrlmen6en a hullad6kgazdilkodisi krizszolgiltatisi
szerz 6ddst akkor mondhatja fel, ha

q az Onlorm6nyzat a Szerz5d6sben mcghat6rozott kdtelezetts6g6t - a K<izszolgdltat6
felsz6litisa ellen6re - sulyosan megs6rti, €s ezzel a kozszolgiltat6nal lcirt okoz, vagv akadily:ozza a
hullad6kgazdilkoddsi kcizszolgiltatis teljesit6s6q vagy
b) a Szerz6d6s megkcit6sdt kovet6en hat6lyba l6pen jogszabily a Szerz5d6s taralmi elemeit
igy valroztaqa meg, hogy zz a. K6zszolgfltat6nak a hullad6kgazdilkod6si kcizszolgiltatis
szerz6d6sszet6 teljesitdse kcir6be tartoz6 l6nyeges 6s logos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13. Szerz6d6sszeg6s

13.1. Kdzszolgilttt6 v )alia, hogy k6sedelmes teljesit6s esct6n a k6sedelem id6tartam{la a havi nett6
kozszolgiltarisi di1 0,5'h-inrk megfelel6 risszcgri k6sedelmi kiitb6rt fizet naponta. Az 6rv6nyesithet5
kotb6r cisszege osszesen legfeliebb a havi nen6 kcizszolgiltatisi dij 20 ok-a,. Amennl.iben a irzetend6
kotb6r cisszege el6n vagy meghaladja a havi nett6 krizszolgiltatisi dij 20 .k-at, az 5nkomanyzat - a
Kdzszolgiltat6val szembcni kirt6rit6si k<jtelezetts6B nelkiil - elillhat a Szerz6d6st5l.

13.2. Szetz6dd Felek meg6llapodnak, hogy amennyiben a Kdzszolgiltat6val k6sedelembe esik, a fendek
alapiin felrneriilt kdtb6rig6nyr6l 6s annak m6rt6k6r6l az igtny lw1nyesit6sdt megel6z5en egyeztetnek.

13.3. Onkorm6nyzat fizer;.si kdsedelem esct€n a Polg,iri rorv6nykonyvben meghatirozott m6rt6k6
k6sedelmi kamat megfizerds6re kcireles.

13.4 Amennv.iben a szerz6d6sszeg6s iellege nem zirla ki a misik f6l irisban 6s r6szletesen kdteles
tli|koztatru a szerz6d€sszeg6 felet a kdtelezetts6gszeg6s tartalmfu6l €s az elvfut, szerz6d6sszerti
int6zked6s m6djrir6l. A szerz5d6sszeg6 f6l koteles a szerz6d6ses kcitelezetts6g6nek 6sszeni hatirid5n, de
legk6s6bb 30 napoo behil eleget tenni, vagy a szerz6d6sszeg6st mis, a misik fil iltal elfogadhat6 m6don
on'osolni.

11.5. Szetz6d6 Felek mentesiilnek a szerz5d6sszeg6s k<ivetkezminyei al6! ha

t bizoni'itjilq hogv a k6sedelem a misik szerz6d6 f6l nem szerz6d6sszeri teljesit6s6re vezether6
vlssza;

bizonlitiik, hog)r kcltelezens6geiket vis maior miatt nem tudjik teljcsiteni. vis maior eser6n a
kdtelezetts6ge teljesit6sdben akadiiyozou szen6d6 f6l a misik szerz6d6 felet a vis maiot beilltir6l
€s megszin6s615l halad6ktalanul 6rtesireni koteles

b.tz,onyrqa\ hog1, a szerz5d6sszeg6sr ellen5rz6si kctr6n kiviil es6, a szerz6d6skot6s .id6pongiban

9l9re.1em lithat6 kcinilrn6ny okozta, 6s nem volt elvirhat6, hogy a kodilrn6nyt elkeriilje .rag1 a
kirt elh6ritsa.

13.6. Az Onkorminyzat a Kdzszolgiltat6hoz 'nt6zert irisbeli nylatkozatival azonnal hatillyal
megszrintcthcd a szerz5d6st, ha a Kdzszo196ltat6 srilyos szerz6d6sszeg6st k<iwet el.

Silyos szerz6d€sszeg6snek min5sril kiilcincisen, ha:

a Kdzszolgiltat6 alapvet6 feladatainak nem tesz eleget, vagy szerz5dises kcitelezetts6geinek
tcljcsit€s6t jogs6rt6 m6don megszakitotta,

- a KiSzszolgiltat6 fontos koniLlm6nyekr6l az Onkorminyzatot oem €rtesiti 6s ezzel a ki-rosodis
vesz6lvdt id6zi el5, valamint ha a K6zszolg6ltat6 mulasztisa miatt az Onkorm i,nyzrtot anyagl
k{r 6ri,
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a Kdzszolgdltat6 misodszor is k6sedelmesen teljesit, vary a KiSzszolgLltat6 az

Onkotminyzat megfelel6 hat6rid6t tartalmdz6 felsz6litisira sem villal p6thatirid6t, vagy a

v;llalt p6that6rid6 eredm6nyteleniil telt el

e. Kdzezolgiltat6 ok n6lkiiLl megtagadja a szerz6d6.s teljcsit6s6q

a K6zszolgiltat6 fuet6sk6ptelenn6 vilili vagy cs6dbe megy 6s/vagy az Onkotminyzat irisos
enged6lye n6lkiil i tr.thizza a ielen meg'illapodisb6l ered6 logait 6s ktitelezetts6geit,

a Kiizszolgiltat6 a hulladdkgazdilkodisi ktizszolgilutls eUitisa sorin a komyezet v6delm6re

vonatkoz6 )ogszabilyok vagy a ri vonatkoz6 hat6sAgl dont6s el5irisait silyosan megsErtette, 6s

ennek t6oy6t a bir6sig vagy a hat6sig joger6sen megillapitotta,

a Kdzszolgiltat6 a Szerz 6d6sben meg-i.llapitott k6telezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sulyosan

megs6rtette.

a Kiizszolgiltato nem rendelkezik 6rv6nyes hullad6kgazdilkodisi k<izszolgiltatisi enged6llyel

6s az oHU ilul krillitott min6sit6 okirattal.

13.7. A Ktizszol g1lcat6 az Onkorminyzathoz ntizett irisbeli nyilatkozatival azoonal harillyal
megszfntetheti a szerz6d6st, ha:

- Onkorminyzat Ezet6si kritelezens6geinek hatirid6re nem tesz eleget 6s a Kiizszolg6ltat6
tirtivcvrinyes ftzetlsi febz6(tisAnak k6zhezv6tel6t6l szimitott 30 nap is eredm6nyteleniil telik el,

- Onkorminyzat a jelen Szerz6d6s tirgyak6nt megnev€zett szolgi.ltat6sok teljesitds-igazolisit
indoklis n€lknl megtagadia,

- az Onkorminyzat a Szerz6d6sben meghatdrozott kotelezetts6g€t - a Kozszolgiltat6 felsz6litisa

ellen6re - sulyosan megsErti, 6s ezel a kcizszolgiltat6nak kin okoz, vagy akadalyozza a

hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatis teliesitds6t;

- a Szerz6d6s megkiit6s6t kdvet5en harilyba l6pett iogszabily a Szerz6dds tartalmi elemeit rigy

viltoztatla meg, hogy u a KiizszolgLltat6nak a hullad6kgazdilkodisi k<izszolgiltatis

szerz6d6sszeni teljesit6se kiir6be tartoz6 l6nyeges 6s jogos 6rdekeit ielent6s m6rt6kben s&ti.

13.8. Amennyiben a Onkormdnyzat iopzerrien gyakorolja rendkiviili felmondisi 1ogirr,..a KLzszolgihat6
a dij reljesitdsar6nyos r6sz6re jogosult a felmondis napiiig, azzal, hogy a Onkorm Lnyzat t
teljesit6sarinvos dijba a kcitb6rt 6s a kirt6rit6st beszimithatja Egyelemmel a Kbt. 130. $ (6) bekezd6s6re.

13.9. Onkorm6nyzat, amennyiben jelen Szerz6d6sn6l vagy iogszabilyoil fogva elillisra logosult, e iogit a

K6zszolgiltat6hoz int6zett irisbeli nyilatkozatlval gyakorolhatja. Az elill6s a szerz6d6st felbontja.

13.10. Onkormrinyzat a kotb6rt akkor is kovetelheti, ha kira nem meriilt fel. Onkormrinyzat

6rv6nyesitheti a kotb6rt meghalad6 kitit 6s a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 egy6b jogait is. Onkotminyzat a

szerz5drisszeg6ssel okozott kirinak megt6rit6s6t akkor is kiivetelheti, ha a kotb6rig6ny6t nem

6w6nyesitette, figvclemmel a Ptk. 6:142. $-ban foglaltakra. A kotb6r meg6zet6se nem mcntesit.i

Kcizszolgiltat6r a teljesit6s al6l.

13.11. A kozszolgiltarisi szerz5d6s felmondisi ideie 6 honap.
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14. A szerz5d6s megszin6s6vel kapcsolatos tendelkez6sek

Szerz6d6s birmely okn6l fogva tcirt6n6 megszrin6s6ig,
krirrlen elsz{molni kr,iLkinos tekintetel az Onkorminlzat
tat6 dltal vdgzett krizszolgiltatis mis kozszolgiltat6 iltali

fin6se esetdn a kozszolgdltatis ellitisdval kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyekt a K<izszolg'iltat6 a telepiiLl6s.r onkorminlzatnak a hullad6kgazd,lkodisi
megsz[n6se napiin itadja.

15. Vegves is zir6 rendelkez6sek

15.1. A Kdzszolgiltat6nak itadott dokumentici6

je.len Szcrz6d6ssel kapcsolatos vitis k6rd6sekct
en kis&lik 

_meg rendezni. Ennek sikertelens6ge
hicsi Jirisbir6sig, illerve a p6csi Tcirv6nyszek

l53 szcrz6d6 Felek jelen szerz5d6s tckintet6ben a szerz6d6st €rint6 jognplatkozat t6rerre is
L"#'":* 

a mcgval6sirist cnnta iigrintJzes.; ;;;;"r", titelte iogosult ktpriser6inek

a.) szerz6d6st 6rint6 jognyilatkozat t6relre 6s kipwiseletre jogosult k6pviseldlc

Onkorminyzat kepvisel6i;

K6zszolg6ttat6 k6pvisel6i:

b.) kapcsolattarrlsra jogosult k6pvisel5k:

Onkormdnyzar k6pviscl5i;

Kcizszolgiltat6 k6pvisel5i:

Nev: Csoboth Tam6s
Telefon: 06-20/520-6432, 69 / 338_121

Ner': Hribcr Adrim
Telifon: 06-69/ 305-183

N6v:

N6v:

Dr.Maiorn6 dr.Szab<i Zsuzsann
l'elefon: 06-69/338-121

Yida ZalAn y aik
Telcfon: +36 20 / 278-1381)

15 4 '{ K6zszolgdltat6 tev6kenvs6g&el <isszcfiigg6, illetve a Szerz5d6s id6tartema alatt keletkez5 kirokraa onkormdnyzat felel5ss6get n"m 
"illal, €s nem nyijt k1ir6n t6rit6st a kirok erhiritisira.

lt;j^i.r.-U.* 
egycs rendclkez6seinek 6n 6nytelens.ge eset.n a szerz6d6s egy6b r6szei 6rv6nyben
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15.6. A felek k6pvisel6i kijelentik, hogy a Szerz5d6s aliirisira reljes kcir6 felhatatmazissa.l rendelkeznek.

15.7. Jelen szerz6d6sre 6s a szerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekre a k<izbeszerz6si torv6ny, Polgiri
Tciw6nykrinyv iltal6nos szerz6d6si szab6lyai 6s a Hullad6kr6l sz6l6 t6w6oy az i6nyzd6ak

15.8. Jeten szerz6d6s a Szerzadd Felek iltali aliirisival l6p hatdlyba.

15.9. Jelen szerz6d6s 16 oldalb6l 6s 6 (trat). egymissal sz6 szednt mindcnben megegyez5 eredeti
p6ldrinyban k6sziilt - melyb6l 4 (n6gy) pdldiny Onkorm4nyzatot, 2 (kett6) pAldioy KiizszoigSltat6t illeti
meg,6s amelyet Szetz6d6 Felek annak elolvasisa 6s 6rtelmez€se utin, mint a-karatukkal mindenben
megegyez6t j6vihagy6lag irtak ali.

lr,Iohics, 2014. november 30. \l,,irx(\r \ rrr)\gilr(lnlklxllisi C!

R(.\ lr:ljornsi \onPl olil Kft'
'.1r, \luhJL.. rzalr.rrlrr! u. ll. P| 53.

- 

- \ t..r (,.t ltril8:r. }ur.69.105'182

t1^^1r-/
K6zszolgriltat6

Zlndtk:. Somberek kozs6g K6pvisel5-testiilete a lelen m6dositisokkal egys6ges szerkezetbe

foglalt Hullad6kgazdilkod{si Kozszolgiltatisi Szerz5d6st a 71/2016.N1.21.) szimt hatttozztaval
elfogadta.

Somberek, 2016. jrinius 27.. .-",..,''.,
Dr.N{ajom6 Zstzsanna

Megrendel6
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