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amely letrejott egyr 6stt: Sz6kelyszabar Kiizs6gi 6nkormdnyzat
sz6khely: 7737 Szdkelyszabar, Arp6d utca 53.
PIR sz6m. 333674
ad6sziim: 1533367 4-1 -02
kepviseli : P al<uszz Zolthn polgirmester
mint Onkormdnyzat, a tovibbiakban: Onkorminyzat

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommundlis Szolgrlltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsas{g
szekhelye: 7632 Pdcs, Siklosi ut 52.
c|gtregy zdkszima 02-09 -0645 56
ad6sz6ma. 7 1 5 4'l' 587 -2-02
KUJ szdma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hulladekkezel<i Kozpont/; I 00408033 /Gorcsony
hullad6klerak6/
KSH szima: I 1 54 I 587 -381 1 -572-02
k6pviseli: Bi16 Pdter i.igyvezet<i
mint Kozszolg6ltat6, a toviibbiakban: Kiizszolgdltat6

m6sr6szt:

- tovabbiakban egytittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az al6bbiak
felt6telek mellett:

Szerz6do Felek a teleptil6si hulladek gyujt6sere, szAllitisra 6s kezelesre vonatkoz6
kdzszolg6ltatris folyamatossrigfu:rak biztosit6sa 6rdekeben a telepiilesi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezettsegek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet
vegrehajtiisrira az ali$bi szerz<idest kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorsz6g helyi onkorminyzatairol sz6l6 201 1. 6vi CL)OOCX. torv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben biaosithat6 kozfeladatok kor6ben
ell6tand6 helyi onkorm6nyzati feladatok kdzd ta*ozrk ktiltindsen a komyezet-eg6szs6gtigy
(koaisaasiig, telepiil6si k6rnyezet tisztas6gAnak biaosit6sa, rovar- 6s r6gcs6loirt6s) 6s a
hullad6kgazd6lkod6s.

A hullad6kr6l szolo 2012.6vi CL)OO(V. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se
szerint a telepiil6si onkorminyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltat6s ellataset a

k6zszolg6ltat6val kotcitt hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerz6d6s ritj6n biaositja.

1.2. Jelen szerzod6s az dnkorminyzat Kepvisel6-testiilete
hatarozata alapjdn jott l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Sz6kelyszabar Kozsdg kozigazgat6rsi teriilet6n az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosoknil, haszniil6knal (a tovibbiakban egytitt:
ingatlanhaszn6l6) keletkez6 telepill6si szil6rd hulladek kezel6sere fenn6ll6 kozszo196ltat6ssal
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kapcsolatban - a hat6lyos jogszabiilyoknak megfeleloen - az Onkorm inyzat 6s a

Ktizszolgiltat6 kozotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezetts6geil szabblyozza.

)
2.1. Az Onkormdnyzat negbizza a Kiizszolgilta t6t az ali$b meghatArozott feladatok
elvegz6sevel:
Sz6kelyszabar Kozs{g kozigazgatasi teriilet6n a telepill6si hulladek begyiijtes6vel 6s

ethelyez6s cdljribol torten6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerz6d6sben rogzitett id6tartamban,
valamint kezeles6vel 6s irtalmatlanit6s6val kdzszolg6ltatesi szerz6dds keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, kezel6se sz6llit6sa heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 1 alkalommal
- elktilonitett lszelektivl hullad6kgyrijt6s, kezeles - gyfijt6szigetes €s hitzhoz

men6 rendszerben

2.2. AKdzszolgdltat6 vrillalja, hogy a 2.1 . pontban meghatarozott feladatok elvdgzdsit 2011 .

jtlius 1-j6n megkezdi.

2.3. A jelen szerz6d6s alapjin a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabilyoknak es az onkorminyzati rendeletnek megfelel5en kiziirolagosan jogosult

Sz6kelyszabar Kdzs6g kdziga,gatisi teriilet6n a telepiil6si hullad6k gyiijtes6re es kezel6s6re

irrlnyu16 kozszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A k6zszolg6ltat6s megnevezese. telepiilesi hulladek gyiijtes6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
kdzszolgiiltatoi feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
a h|aartixi hulladdkhoz hasonlo hullad6k rdszdt kdpezl vegyes hullad6kira is, a Ht. 39 $ (3)
bekezd6sere tekintettel.

A kozszolgiltatis teljesit6senek teriileti kiterjed6se: Szekelyszabar Kdzseg kozigazgat si
teriileten.
A kozszolg6ltat6s kdribe tartozo hullad6k elhelyez6se 6s kezelese: a Kok6nyi Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzpontbaq a gdrcsonyi lerak6ban, vagy mis, komyezetv6delmi, mrikod6si
engedellyel rendelkez<i hullad6kkezel6 letesitm6nyben-

3. Azdnkorminyzatkiitelezetts6gv{llalisa

3.1. Az dnkorminyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltatas elletesera a Kiizszolgdltat6nak
kizar6lagos jogot biztosit.

3.2. Az Onkormdnyzat kotelezenseget viillal.

a) a k0zszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos elletesehoz a Ktizszolg{ltat6 szitm|ra
sztikseges inform6ci6k ds adatok szolg ltatbsitra,

b) a kozszolgdltat6s kor6be nem tartoz,6 hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6gek
kozszol96ltat6ssal t0rtdn6 6sszehangol6s6nak el6segit6sere,

c) a kozszolgiiltatiisnak a telepiilesen vegzelt miis k6zszolg6ltat6sokkal val6
osszehangolds6nak el6segit6s6re,

d) a Kiizszolgiltat6 kizar6lagos kozszolgiltat6si jog6nak biaositisiira,
e) a telepiil6s lak6i vonatkoz6siban n6v- es cimjegyzek atad seru, adateryezet6sre,
f) kedvezmeny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolgil6 adatok 6tad6sira,
g) az Onkorm6 nyzat itltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositou dijkedvezmeny vagy

mentess6g miatt felmerillo koltsegek megt6rit6s6re,
h) a telepUl6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyrijt6sere, sziilititsira, kezelesere

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozdsira. Ennek keretdben kijeloli - a
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i)

Ktizszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gytijt<ipontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kozszolgiiltato 6tvegye kozeri.ileten a hulladekot azon ingatlanhasznrll6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kdzszolgfiltat6 6ltal alkalmazott gdpj6rmrivel nem tud behajtani,
a hullad6kszillit6 jiirmii szimitra megfelel<i ritviszonyok biaosit6s6ra, (kiilon6s
tekintettel a teli h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a krtzft iirszelv6nyebe bel6g6
fa.igak I evrigri s.ira. ),
a kdzszolgiitatisi szerz6des kdzz{teteleriSl a helyben szokisos m6don gondoskodik,
gondoskodik az elkulonitett hulladdkgyujt6si rendszer helyi felteteleinek
megszervez6s6r6l.

4. AKiizszolgdltat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik.
- A hiiaart6sban keletkez6:

- Vegyes hulladek heti egyszer
- (Udul6 ingatlanok eset6ben az ellriLtrisi idoszak 6 h6nap - rlprilist6l szeptembeng - ahol a Ht.

47.$ (4) bekezdese alapj n az ingatlanhaszr:ll6k rdszdre az 6ves hullad6kgazd.ilkod.isi
krizszolgiiltatisi dij 5 Oo/o-itt kell megrillapitani. )

- Elkiildnitetten gyiijtott hullad6k hdzhoz men6 rendszerrel 6s gyfljt6szigeteken
- Lom hulladek evente egyszeri alkalommal

tort6n6 6sszegyiijt6s6r6l, elszdllit6s6r6l 6s kezeleser6l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezci h e.utitsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
osszegyfjtds6rol, elszallit6sirol es kezeleser5l.

- Az illtala iizemeltetett hullad6kgyfjto ponton, hulladekgyujt6 udvarban a hullad6k
etv6tel616l, dsszegy[ijt6s6rol, elsz6llitris6,16l es kezeldser6l.

b) Adminisarativ feladatok.
- konyvel6s,sz6mvitel,b6rszimfejtes
- adminisztrici6, nyilvintartis, adatbiizis-kezel6s
- jogi tigyvitel

c.) az dnkorm Anyzattal egytittmrikodve a fogyasa6k szhmira kcinnyen hoz"6fdrhet6
i.igyf6lszolgrilat 6s t6j6koaatrisi rendszer mrikddtetese (Kdzponti iigyfelszolg6ltat cime: 7632
Pecs, Siklosi u.58.), valamint a kdzszolgi tat ssal kapcsolatos lakoss6gi titj5konatds.

4.2. A Kdazolgiltat6 kdtelezettsdget vellal tovirbbi:
a) a kdzszolghltat6s folyamatos 6s teljes koni ell6t6s6ra,
b) a k6zszolg6ltat6s meghat6rozott rendszer, m6dszer es gyakoris6g szerinti teljesit6sere,
c) a kdrnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott min6sit6si osztAly szerinti

kovetelm6nyek biaosit6s6ra es a min<isitesi engedely hullad6kgazdrllkoddsi
kozszolgriltat6si szerz<id6s hatiilyoss6ginak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kcizszolg6ltat6s teljesites6hez sztikseges mennyisdgfi es min6s6gii j6rmri, gep, eszkoz,
berendezes biztositisira, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzeus6gii szakember alkal mazAs|ra,

e) a kdzszolgiiltatAs folyamatos, biaons6gos es b6vithet6 teljesit6s6hez sztikseges
fejleszt6sek es karbantart6sok elv6gz6s6re,

f) a kozszolg6ltat6s kor6be tartozo hullad6k kezel6sere meghatirozott helyek 6s
l6tesitmenyek igenybevitel6re,

g) nyilvintart6si rendszer miikddtet6sere ds a kozszolg6ltat6s teljesit6s6vel osszefiigg6
adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,

i)
k)



i)
k)

h) a nyilvdntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltatisi rendszer litrehoz slhoz es folyamatos
mfikddtet6s6hez sziikseges felt6telek biztositAsera"

i) a fogyasa6k sz6m6ra konnyen hozziferheto iiryf6lszolg6lat 6s t6jdkoaatrisi rendszer

miikOdtet6s6re,
a fogyasa6i kifogisok es eszrev6telek elint6zdsi rendjenek megillapit6silra,
a tev6kenyseg ell6t6s6hoz sztiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyirjt a felelossegi korben bekovetkezetl Onkormdnyzatnak okozott esetleges kerok
enyhit6s6re,
biaositja, hogy a vegyes hulladek gyiltdsdhez az ingatlanhasznilo legal6bb 2 kiilonboz6
iirmert6kii gytijt<ied6ny k6ziil v6laszthasson,

m) tObblethulladek elhelyez6set szolg6l6, a Kozszolg6ltato 6ltal biztositott zs6k

forgalmaz6s6.ra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodisi Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

hasznilat ra.

A Kozszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkodrisi engedely6nek sz6ma: OKTF-KP/253t-1012016
A Kozszolg6ltat6 megfeleltisegi v6lemenyenek szima: OEKT 3700-9tl20l6
A Kdzszolg6ltat6 min6sitesi enged6ly6nek szima: PE/KTF12022-812011

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghatiirozott kotelezetts6getol vis major
eseten, tovibbA ha az Onkormdnyzat nem biz.osit az ingatlanok megkozelit6sehez olyan
ritviszonyokat /h6- es sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan a kozttl, amely a

Kiizszolgiltat6 gepjarmiiveinek balesetmentes kodeked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akad|ly elhrirul6s6t k6vet<i legkozelebbi szallit6si napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt szillitisi napokon felhalmoz6dott
mennyisegri telepiil6si hullad6k elsz6llitis6ra is.

6. A Kiizszotgdltat6 jogosult megtagadni a hulladek elszillit6s6t:

- az dnkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l elterd tiirol6edeny kihelyez6se eset6n,

- ha a tirol6ed6nyben a telepiilesi (kommunrilis) hulladek ktir6be nem tartozo anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, epit6si tormel6k, dllati tetenl muo, mdrgezl
anyag, eleklronikai hullad6k, folyekony vagy befagyott zsiradek, gyrilekony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, sulyu lirgy, amely vesz6lyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szseget, vagy megrongilhatja a

gyujt6berendezest, illetve irtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a komyezetet.)

- a hullad6k nem a szabv6nyos, z6rt triroloed6nyben, illetve nem a Kiizszolgdltat6ttil
vdsirolt jelzett zs6kban keriil kihelyezesre,

- a hulladdk oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatesakor a

kisz6r6diis veszelye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt edeny)

- ha a t6rol6edeny kortil szab6lytalanul, annak mozgat6st es iirit6st akad6lyoz6 modon
tobblethulladdk keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a taroloed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6edenyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6rill6se eset6n.

7, Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni. A Kiizszolgilta tb az alv llalkoz6
igenybev6tel6t koteles az Onkorm6nyzat szim6ra bejelenteni.
7.2. A Felek rogzitih hogy az alv6llalkoz6 tev6kenysegeert a Kdzszolgdltat6 irgy felel,
mintha maga jiirt volna el.
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8. A Kiizszolgdltat6s teljesitesevel dsszefiigg<i adatszolg6ltatris biztositisa 6rdek6ben a
Kiizszolgdltat6 az 1.1 pontban meghaterozott szolg6ltatisi teruletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilvrintart6si rendszert kOteles vezetni, rnely tartalfiazza a szolg6ltat6si teniletr<il elszillitott
6s Artalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kozszolgriltat6s igenybev6teldre kdtelezettek a kozszolgiltatiis teljesites6vel
kapcsolatos min6s6gi 6szrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiltat6 sz6khely6re
(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 1601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolgdltat6 koteles irdsban 15 napon beli.il megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre
koteles a Kiizszotgdltat6 kdmyezetszennyezds eseteben, ha az a kdzszolgiiltatdsi
tev6kenys6g6vel okozati dsszefiiggesben van. Amennyiben a panasz, eszreyd,tel az
Onkorm6nyzat helyi hulladekkezelesi kozszolgiiltat6s rendj616l sz6lo rendelet6nek
rendelkezeset kifog6solja, a Kiizszolgdltat6 30 napon behll koteles az rigyiratot - a panaszos
egyidejfi ertesit6se mellett- az Onkormdnyzathoz megktildeni.

10. Kiizszolgf ltat6s dija
10.1. A hullad6kgazddlkoddsi kozszolgriltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmfi-
szabilyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembevetel6vel az illetekes miniszter rendeletben
5,llapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be,

AHt.32/4. $-a alapj6n az 6llami hullad6kgazd6lkoddsi kdzfeladat keret6ben az illlam beszedi
a k6zszolgdltat6si dijat 6s kifizeti a k6zszolgdltat6knak a hullad6kgazdrilkodrisi
k6zszolg6ltat6si dij meg6llapitris66rt felel6s miniszter 6ltal meghat6rozott szolgriltat6si dijat,
Az iilam e feladatainak elLitristira koordinrll6 szervezetet (a tov6bbiakban. Koordindl6 szerv)
hoz letre-
A helyi kozszolgriltat6, a teleptl6si onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkodisi
letesitm6ny tulajdonosa rnegad rninden aCatct 6s informrici5t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkor6nek gyakorliisiihoz sziiks6ges.
A miniszter rendeletben illapitla meg a beszedett kdzszolgiltatrlsi dij felosa6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolgiitatonak fizetend6 szolgriltathsi dijat.

10.2
A kozszolgiiltat6 iital alkalmazott k6zszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,
valamint a 64/2008. (IIL28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tort6nt.

A term6szetes szemdly ingatlanhasznril6k 6ltal fizetend6 ririt6si dijak:

Eddnymdret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(FO

60 liter* 179,52
70 liter 225;77
I 10 liter 360,20
24O liter 780,00
1 100 liter 3 590,75

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszerffen haszn6l6 term6szetes
szem6ly ingatlanhasadlo rdszdre, a telep{iLl6si tinkornuhyzal illal yradott igazolds afapjdr.

Tobblethullad 6k gyujt6sere szolg6l6 zshk ir a. 3 6 1,- Ft+Afaldb.

.4*
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Ioari (gazdrilkod6 szervezetek) dijak.

Ed6nymeret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(FO

70 liter 225,77
I 10 liter 360,20
240 liter 7E0,00
I 100 liter 3590,75

Ed6nymeret Egyszeri netto iirit6si dij
(F0

70 liter 414,17

120 liter 640.16

240 liter 1275,59
I 100 liter 6838,5E

Szerzi5do Felek az riltal6nos forgalmi ad6 megfizetese tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA torv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.

11. Atlamihutlad6kgazddlkoddsi kiizfeladat-ell6tis

11.1 Az 6llami hulladekgazdrilkodisi kozfeladat ell6tiis6ra l6trehozott szervezet
kijelol6s6r6l, feladatkor6r6l, az adatkezel{s m6dj616l, valamint az adatszolgriltatrisi
kdtelezetts6gek reszletes szabilyair6l szol6 6912016. (Itr 3l ) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend ) 3 $ (l) bekezdese alapj6n a Korm6ny a Ht. 321A. $ (1) bekezd6sben
meghat6rozott feladatoka Koordinil6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladekgazdrilkodrisi
Koordinil6 es Vagyonkezel5 ZriLrtkdnien Miikod6 R6szvenytd,rsasdgot jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kozszolgiltat6si dijaka vonatkozo sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.S (l) bekezdese szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llitja ki. A kozszolg6ltato hiiinyos vagy
k6sedelmes adatszolgiltatisa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel6 adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszirml|zott
kdzszolg6ltat6si dijr6l rillit ki sziml6t. Az ezzel osszefugg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n

minden helytillasi kdtelezettseg a k0zszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezS kozszolg6ltat6si
dijhilonbOzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a k0zszolgriltat6nak fizetend6 esed6kes

szolg6ltatiisi dijba beszimitja. A kozszolgiltat6 hidnyos vagy helytelen adatszolgiltat6s6b6l
ered6, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szimldkkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdny6rt a kozszolgiiltatot terheli a felel6ss6g.

11.3 A Koordin6l6 szel az Adatkorm.rend. 20 $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrisb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kor6t, amelyre nincs kozszolg6ltatesi dijfizetes
meghat6rozva az adatszolgitltat6sban, ugyanakkor velelmezhet6, hogy az ingatlannal
osszefiigg6sben teljesit6s tortent. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
kdmi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrisb6l hi6nyz6
ingatlanok es sztiks6ges adataik megilllapit6sa erdekeben.
A fentiek alapjin rdgzitett ingatlanok adatut a Koordin6l6 szerv megktildi a

kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolg6ltat6t, hogy a megkiildott ingatlanokon v6gzett
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szolg6ltatasAnak megfeleloen korrigrilja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrist
legkds6bb az drtesitds kdzhezvitelet kovet6 8 napon beliil.
A korrekci6t kovet6en - a kozszolg6ltato elt6ro adatszolgiltat6sa hi6ny6ban - a Koordinil6
szerv a kozszolgeltat6si dijat az ingatlantulajdonosnak szLmlivza ki.

ll.4 A Koordin6lo szerv a kiszirmliaott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6rid5n beltil ki nem
fizetett k6zszolg6ltat6si dij behajtisa 6rdek6ben int6zkedik.

11.5 A Kozszolg6ltat6 reszdre a kozszolgiitathsi szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6trisrl6n
a Koordinil6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiltat6si dij megrillapit6siiert felelos
miniszter 6ltal meghat6rozou szolg6ltatirsi dijat fizet.

11.6 A kozszolgiiltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felel6s iltal kiadott
teliesitisigozolissal igazolja, hogy a kozszolg6ltat6 teljesites6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meri.ilt fel. A teljesitesigazolisnak a kOzszolgdltat6 6ltal a Koordin6lo szerv r6.sz6re a
rendszeres adatszolgdltat6s keret6ben torten6 megki.ildese a szolgiltatdsi dij fizet6s6nek
feltetele.
Az Onkorm6nyzat kdteles a teljesit6sigazol6st a Kozszolgelt at6 rdszlre a teljesit6ssel erintett
id6szakot kovet6 5 napon belill kiadni. Amennyiben az Onkorm inyzat a teljesitdsigazol6s
kiad6s6val alapos indok nelkiil k6sedelembe esik, irgy a kozszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez<i kir6t az Onkorminyzat fel6 erv6nyesiteni.

ll.7 2016. julius 1. napj6t6l a szolg6ltat6si dijban a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltatiis
teljes kozvetlen k6ltsdge megtdrit6sre kertil, igy a haszonanyag ertekesiteser6l a Koordinill6
szerv gondoskodik ngy, hogy a kdzszolg6ltato valamennyi haszonanyagot kdteles a
Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt szervezetnek 6tadni. 2016 jrilius I napj6t6l a haszonanyag-
6rt6kesit6sbril ered6 bev6tel a Koordinil6 szervet illeti meg.

ll.t A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdilkod6si krizszolgriltatisi szerz6des Ht.92/B. S e)
bekezdes szerinti megfelel6seg6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezdese alapj n az Onkorm6nyzat a kdzszolghltatftsi szerzSd6st
annak megkot6set vagy m6dosit6sit kovet<ien halad6ktalanul, de legkdsribb g napon beltil
elektronikus uton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolgriltatdsi szerz6d6s hatdlya

Felek jelen szerz6d€st 2017. jrilius 01. napjrival kezd6d<i hat6llyal hat6rozott id6rc, 2o2j.
jrinius 30. napj6ig kiitik

Felek a szerzSd6st kozos megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgiltatdsiszerz6d6smegsziin6se

A k6zszolg6ltat6si szerz6d6s megsziinik
a) a benne meghat6rozott id6tartam lej6rt6val,
b) a Kdzszolgiltat6 jogut6d ndlktili megsztindsevel,
c,) eldlllssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg,
d/ felmond6ssal.

13.1 Az Onkorm6nyzat a kdzszolg6ltat6si szerz6d6st a Polgiri T<irvenykonyvben
meghat6rozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha aKdzszolg ltat6
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. a hulladekgazdrilkodrisi kozszolgiiltatils ellitiisa soriin a komyezet vedelmere
vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a rL vonatkoz6 hatos6gi d0nt6s el6irisait stlyosan
megsertette, ds ennek t6ny6t a bir6sig vagy a hat6sag joger6sen megiillapitotta,

o a szerz6d6sben meg6llapitott kdtelezetts6g6t neki felrohato modon sirlyosan
megsertette.

13.2 Az Onkorm6nyzat a hulladekgazddlkodrisi kozszolg6ltat6si szerz6ddst legfeljebb hat

h6napos felmond6si idovel felmondja, ha a kozszolg6ltat6 nem rendelkezik minositesi
enged6llyel, vagy megfelelos6gi v6lemennyel, vagy a Koordin6lo szerv a megfelelSsdgi
v6lemeny6t visszavonta. A felmondiisi id6 alatt a kcizszolgiiltat6 a hullad6kgazdilkodrisi
kozszolgdltat6st v6ltozatlanul ellatja

13.3 A Kozszolg6ltato a PolgrlLri Torv6nykonyvben meghat6rozottakon trilmen6en a

kozszolg6ltat6si szerz6d6st akkor mondhatja fel, ha
. az Onkorm6nyzat a kozszolgiiltat6si szerz<id6sben meghatarozott k6telezetts6g6t -

a Kdzszolg ltat6 felsz6lit6sa ellenere - srilyosan megsdrti, 6s ezzel a

K0zszolg6ltat6nak kiirt okoz, vagy akadAlyozza a hulladekgazdrilkodisi
kozszolg6ltat6s teljesiteset; vagy

o a k6zszolg6ltat6si szerz5d6s megkot6s6t kovet6en hat6lyba lepett jogszab6ly a

kozszolgiltat6si szerzod6s tartalmi elemeit {rgy v6ltoztatja meg, hogy az a

Kozszolg6ltat6nak a hulladekgazdilkod6si kozszolg6ltat6s szerz<idesszerfi

teljesitese kor6be tartozo l6nyeges 6s jogos erdekeit jelent6s mert6kben s6rti.

13.4 Ha a hullad6kgazd6lkodisi szerz6dest a kozszolgiltat6 felmondja, a telepiil6si
Onkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az {il kdzszolgiltat6 kiviilasa6sir6l.
A fentiek teljesiilese esetdn a kozszolg6ltat6si szerz6d6s felmondisi ideje 6 honap.

A felmond6si id6 alatt a kozszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkodisi ktizszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

Ha a teljesit6s az onkormiinyzatnak felrohato okbol meghitsul, illetve ha a szerz<id6s neki

felr6hat6an sziinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kozszolg6ltat6si dij soY"-inak megfelel6

meghirisul6si kotb6r fi zet6sere koteles.

14. Eljiris a szerzdd6s megsziin6se eset6n

A hullad6kgazdalkod6si kozszolgiltat6si szerzSd'.s megsziin6se vagy megsztintet6se eset6n,

tovlbb{ ha a Kozszolg6ltat6 nem rendelkezik minositesi enged6llyel, vagy a Koordin6l6 szerv

a megfelel6s6gi v6lem6ny6t visszavonta, a Kozszolg6ltat6 az ij kozszolgitltat6 kiv6lasa6siig,
de legfeljebb hat h6napig a hullad6kgazddlkodrisi kcizszolgaltatiist veltozatlanul ell6tja.

A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megsziin6se eseten a kozszolg6ltat6s

ellitisival kapcsolatos, folyamatban levo tigyek iratait es nyilv6ntart6sait a K0zszolg6ltat6 a

teleptilesi dnkorminyzatnak a kozszolg6ltat6si szerz6des megsztinese napjrin 6tadja.

15. Jogvitik int6z6se

Felek meg6ltapodnak, hogy az esetleges jogvitekat els6sorban az egymis kozotti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ftjen 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytatis6ra a Pecsi J6r6sbir6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a P6csi Tdrv6nysz6k

illet6kess6g6t kotik ki.
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16. I0rtesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos bdrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st irdsba kell
foglalni.

A szerz<id6s teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdzflsre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkormdnyz at r6szdr6l.
n6v:
telefon.
fax:
e-mail:

a Kiizszolgriltat6 r6szdr6l:
nev. Bir6 P6ter [igyvezet6
telefon 721 502-132
fax.721805-37O
e-mail : delkonr(Odelkom. hu

17. R6szleges6rv6nytelenseg

Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze
6rvenytelen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sag, vagy bir6s6g
annak ervenytelens6get iilapitla meg, fgy a szerz<ides tdbbi r6sze ervinyes 6s
kikinyszerithet6, kiv6ve, ha anellail birmelyik F6l a szerz6dest nem kdtdtte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szabiiyozott kerd6sekben els6sorban a hulladek6l sz6lo 2012. 6vi
CDOOff. tdrv6ny (tlt.), a kozbeszerz6sek6l szolo 2015. 6vi CXL[. torvdny (Kbt.), a
Magyarorszitg onkorm6nyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi cl)ooflx. torv6ny (Motg, valamint a
Polg6ri r6rvenykonyw6l szol6 2013. 6vi v. torveny (ptk.) rendelkezesei, illetve a vonatkozo
Lgazati j o gszabAlyok ir6nyad6ak.

Jelen szerz6ddst a Fetek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utdrl mint akaratukkal mindenben
megegyezSt, j6v6hagy6lag trjak aliL.

Sz6kelyszabar, 2Ol7.6v ...... hr6nap .... nap

d.,-.* )\
5z6kelyszabar Kiizs69 Onkorm{nyzata Kiizszolg{ltat6
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