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HULLADEKGAZDAT,TOOASI TOZSZOLGALTATAS I SZERZ6ONS

Amely l6trejcitt egyrlszriSl S6rok Kiizs6gi Onkorminyzat
sz6khely: 7781 Sarok, Kossuth u.57.
PIR sz6m: 555906
ad6sz6m: I 5555908-l -02
k6pviseli: Uszl6ber Jiinosn6 polg6rmester
mint Onko rminy zat, a tov6bbiakban : On ko rminy zat

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommun{lis Szolgiltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii T6rsas6g
szdkhelye: 7 632 P€,cs, Sikl6si it 52.
c e gS e gy zekszilma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sziima: I I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szSma: 1 00468989 /P6cs-Krik6ny Region6lis
Hulladdkke zelt5 Kozpont/; 1 0040 8 0 3 3 /Gdrcsdny
hulladdklerak6/
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -381 l -572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter tigyvezeto
mint K<izszolg6ltat6, a tovribbiakban: Kiizszolgriltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - k<izcjtt az alulirott helyen 6s napon az alibbiak
feltdtelek mellett:

SzerzodS felek jelen k<izszolg6ltat6si szerzod6s megkdt6sekor figyelembe vett6k a
kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a kozbeszerzdsi
6rt6khat6rok:

o) europai uni6s jogi aktusban meghatfurozott kiizbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzdsi
6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khatrirok);

b) akozponti k<ilts6gvet6srol sz6l5 t6rv6nyben meghatirozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rtdkhatiirok (a tov6bbiakban: nemzeti drt6khatrlrok).

(3) Az egyes beszerz6si titrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a krizponti
k<ilts6gvet6srol sz6l6 tcirv6nyben 6vente kell meghatinozni. Az egyes beszerz6si tirgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatarozott -
uni6s 6rt6khatiirokat a mindenkori k<ilts6gvet6si tdrvdnyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltat6s becstilt 6rt6ke olyan szerzodds eset6ben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatinozott id6re, n6gy 6vre vagy ann6l r<ividebb id6re kiitendo szerzod6s eset6n a
szerzod6s idotartama alatti ellens zolgiltati.s

b) hatitrozatlan id6re kdtdtt szerz6d6s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re kdtend6 szerzod6s
esetdn a havi ellenszolgiiltatas negyvennyolcszorosa.

A Magyar KriztSrsas6g 2016. 6vi krilts6gvet6sdrol sz6l6 2015. 6vi C. tdrv6ny 68. $ (1)
bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdds b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerz6si
6rt6khat6r 2016.janu6r l-jdt6l szolgdltatds megrendel6se eset6ben: 8,0 milli6 forint.

Felek megrlllapitj6k, hogy fentiek alapjin jelen szerzodds nem esik a kozbeszerz6si eljarris
hatiiyaal6.



l. Aszen6d6s c6lja

l.l. Magyarorszig helyi onkorminyzatair6l sz6l6 2}ll.6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kclzfeladatok kdr6ben

ell6tand6 helyi cinko rminyzati f"ludutok koze tartozik ktil<indsen a komyezet-eg6szs6gtigy

(k6ztisztas6g, telepUl6si kcirnyezet tisztas6g6nak biztositSsa, rovar- 6s r6gcsril6irt6s) 6s a

hullad6kgazd6lkod6s.

A hullad6kr6l sz6l6 20t2.6vi CLXXXV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezd6se

szerint a teleptil6si 6nkormiinyzat a hullad6kgazd6lkodasi k6zszolg6ltat6s ell6t6s6t a

k6zszolg6ltat6val k6t6tt hullad6kgazd6lkoddsi kozszolgiitatdsi szerzod6s titj6n biztositja.

hatbrozata alapj an j titt l6tre.

ok Ktizs6g kozigazgatilsi tertlet6n az

aszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:

lladdk kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal

megfelel6en az OnkormfnYzat 6s a

ait 6s k<itelezetts6geit szabhly ozza'

2.
i.t. l, Onkorm6nyzat megb izza a Kiizszolgiltat6t az alihb meghatarozott feladatok

elv69z6s6vel:
S6rok Kozs6g kozigazgat6si teriilet6n a teleptil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s

c6lj6b6l t6rt6no ...rlrrJ.", elsz6llit6s6val a s)erzod6sben rogzitett idotartamban, valamint

kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Projekt eszkdz- 6s

l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybev6tel6vel-, kozszolgiitatilsi szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k elsz6llit6sa hetente I alkalommal

- elkiilonitetten gytijtott hullad6k elsz6llit6sa, kezel6se

- lomtalanitas 6vente 1 alkalommal

2.2. AKiizszolg6ltat6 a 2.1. pontban meghatarozott feladatok elv6gz6set2017'januar 1-j6n

megkezdi.

2.3. A Ht'-ben' illetve az ide vonatkoz6

jogszableloenkiz6r6lagosanjogosultSarok
K6zs6g gyiijt6s6re 6s kezel6s6re iranyul6

k<izszolg6ltatisok ell6t6sara.

at6s megne hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re iranyul6

feladatok el ed a nem teimdszetes szem6ly ingatlanhaszni\6

lad6khoz ha ltkepezo vegyes hullad6k6ra is' a Ht' 39'$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

Ha a k6ztertileten elhagyott, illetve ellenorizetlen k<jri.ilmenyek k<iz<itt elhelyezett hullad6k -

ide6rtve a telepi.il6stisitasag'i feladatok kordbe tartoz6 hullad6kot is - kor6bbi birtokosa vagy

tulajdonosa a hullad6k elsz6llit6sara 6s kezel6s6re vonatkoz6 kotelezetts6g6nek nem tesz

eleget, a hullad6k elszrlllitds6r6l 6s kezel6s6rol az Onkorminyzat a k<lzszolgdltat6val kotott

ktildn szerzodls ritj an gondoskodik'

A kozszolg6ltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjed6se: Sarok Kdzs6g kdzigazgat6si teriilet6n'
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A kdzszolgSltat6s k<ir6be tartozo hulladdk elhelyez6se 6s kezel6se: a Ktikdnyi Regionrilis
Hullad6kkezelo Kozpontban, vagy m6s, kdrnyezetv6delmi, mtikod6si enged6llyel rendelkez6
hullad6klerak6ban, hul laddkke zelo kozpontban.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvrillalfsa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolg6ltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az 6 n ko rm 5 nyza t kiitele zettse get v6l lal :

a) a kozszolg6ltatris hat6kony 6s folyamatos ellirtdsiltoz a Kiizszolgiitatfl szirnira
szi.iks6ges inform6ci6k 6s adatok szolgiitatds1ra,

b) a kozszolg6ltatris k<ir6be nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kdzszolg6ltat6ssal t<irt6no <isszehangol6s6nak el6segit6s6re,

c) a kozszolg6ltat6snak a telepi.il6sen vegzett m6s kozszolgilltat6sokkal val6
tisszehangol6s6nak elose git6s6re,

d) a Kiizszolg 6itat6 kiz6r6lagos kdzszolg6ltat6si j og6nak biztositiis6ra,
e) a telepiil6s lak6i vonatkoz6siiban n6v- 6s cimjegyzek ittadisira, adategyezet6sre,

D kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok ittadisira,
g) az Onkormdnyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentessdg miatt felmeriilo kdltsdgek megt6rit6sdre,
h) a teleptl6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gytijtds6re, sziilititsdra, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozdsira. Ennek keret6ben kijekili - a
Kdzszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyrijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a ktizszolg6ltat6 6tvegye kciztertileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitatfl riltal alkalmazott gepjirmiivel nem tud behajtani,

i) a hullad6ksziilit6 j6rmri szitmdra megfelelo ritviszonyok biztosit6sara, (kiikincis
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a k<izrit tirszelv6ny6be bel6g6
fngaklevSgilsbra.),

j) akdzszolgdltat6si szerzod6s kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elktikinitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6s6rSl.

4. AKiizszolgiitatflktitelezetts6gei:

4.1.
a) A kdzszolgiitat6 gondoskodik:
- A hiutart6sban keletkezo:

i. Vegyes hulladdk heti egyszer
(Udiilo ingatlanok esetdben az ellfutbsi id6szak 6 h6nap - Sprilist6l szeptemberig - ahol a Ht.
47.$ (4) bekezd6se alapjrln az ingatlanhaszn6l6k rdszdre az 6ves hullad6kgazd6lkod6si
k<izszol g6ltat6si dij 5 0%-6t kel I meg6l I ap ftan i. )

ii. Elktldnitettengytijtotthullad6k
iii. Lom hulladdk dvente egyszeri alkalommal

tcirt6no dsszegyrij t6s6rdl, elsz6llit6sar6l 6s kezel6s6rol.

- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkezo hiLztafiesi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hullad6k
Osszegyrij t6s6r6l, elsziillitesar6l 6s kezel6s6rol.

- Az iitala tizemeltetett hulladdkgytijto ponton, hulladdkgyrijto udvarban a hullad6k
6tv6tel6rol, osszegyrij tds6rol, elsz6llit6srlr6l 6s kezel6s6rol.
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b) Admini s ztrativ feladatok :

- krinyvel6s,sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminis ztrdci6, nyilvdntart 6s, adatbdzis-kezel6s

- jogi iigyvitel

c.) az Onkorminyzattal egytittmrikodve a fogyaszt6k szitmira konnyen hozziferheto

tigyf6lszolg6lat 6s t1j1koztatiii rendszer mtikodtet6se (K<izponti tigyf6lszolg6ltat cime 7632

pZts, Sikl6ii u.52.), valamint akozszolgdltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tdj6koaat6s.

4.2. AKiizszolgiltat6 k<itelezetts6get vdllal tov6bb6:

a) akozszolgilltat6s folyamatos 6s teljes k<ini ell6t6sara,

bi a krizszol!6ltat6s meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,

"i a kornyezetv6delmi hatos6g 6ltal meghatSrozott minosit6si oszt6ly szerinti

krivetelm6nyek biztosit6sara 6s a minositesi enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

k6zszolg6ltatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) akozsiolg6ltat{s teljesitdsdhez szi.iks6ges mennyisdgii 6s minos6gti j6rmti, g6p, eszkdz,

berendezei biztosit iri6ra, a sziiks6ges l6tszimri 6s k6pzeffs6gti szakember alkalmazflsira,

e) a kcizszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s b6vitheto teljesit6s6hez sziiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantartSsok elv6 g z€sdr e,

0 a k6zszolgriltat6s kctrebe tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghatdrozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nYbev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si ieniszer mrik<jdtet6sere 6s a k<jzszolgilltatis teljesit6sevel osszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilvrintarkisi, adatkezeldsi 6s adatszolg6ltat6si

mrikodtet6 s6hez sziiks6 ge s feltdtelek bi zto sit t;sdt a,

D a fogyaszt6k sz6mara kcinnyen hozzbferheto tigyfdlszolgSlat 6s ti$lkoztatitsi rendszer

rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mukddtetds6re,
j) afogyaszt6i kifog6sok 6s dszrev6telek

fil a teiEtenys6g efet6s6hoz sziiksdges b fedezetet

nyujt a felel6ssdgi kdrben bekdvetkeze es karok

enyhit6s6re,

D biztositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijt6s6hez az ingatlanhaszndl6 legal6bb 2 kiil<inbdzo

tirm6rt6kti gyfj t6ed6ny k6ziil v6laszthas son,

m) t6bblettrultaiel elheiyezds6t szolgii6, a Kcizszolg6ltato 6ltal biztositott zs6k

forgalmaz6s6.ra,
n) a tlecsek-Dr1va Hulladekgazd6lkod6si Projekt eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

haszndlatira.

A K6zszolg6ltat6 hulladekgazd6lkod6si enged6ly6nek sz6ma: OKTF-KP12538'1012016

A K0 zszo I g 6ltat6 me gfelelo s6 gi v6 lem6ny6nek szitma OHKT 37 00 -9 6 I 20 16

A Kdzszol gahilo minosit6si engeddly6nek sz6ma: OKTF-KP15923-912016

5. Mentesiil a Kiizszolgrfltat6 a 4./ pontban meghatilrozott k6telezetts6g6t6l vis major

eset6n, tovdbbd ha az Onformanyzat iem biztosit az ingatlanok megkdzelitesdhez olyan

ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan aklzutl, amely a

Kiizszolg6ltat6 gdpj6rmtiveinek baleselmentes k<izleked6s6t biztositja. Ez esetben a

Kfuzszolgiit?ltl 
-*-"uruaaty 

elharul6s6t koveto legk<izelebbi sz6llit6si napon koteles

szolg6ltalni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott

mennyis6 gri teleptil6si hullad6k elsz6llit6sara is.

6. A Kdzszolgiltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llitils6t:

az <inkorm6nyzatrendelet6ben eloirtt6l eltero t6roloed6ny kihelyez6se eset6n,



ha a tarol6edenyben a teleptil6si (kommun6lis) hulladek kdr6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyfi tirgy, amely vesz6lyezteti a

hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gytijtoberendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a k<irnyezetet.)

a hullad6k nem a szabv6nyos, zdrt titrol6eddnyben, illetve nem a KiizszolgSltat6t6l
v6s aro lt j e I zett zs ikb an kerii I k i he I y ezd sr e,

a hullad6k oly m6don keri.il kihelyezesre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatitsakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)
ha a tarol6ed6ny kririil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akadillyozb m6don
t6bblethullad6k keri.ilt kihelyez6sre
amennyiben a tarol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil - a tarol6ed6nyek matricdjinak
hiiinya, illetve s6rtl6se esetdn.

7. Az alvdllalkozfl I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

T.l.Kdzszolgdltat6 jogosult alv6llalkoz6kat ig6nybe venni. A Kiizszolgiitatil az alvilllalkozo
i g6nybev6tel6t kcite les az On ko rm 6ny zat szirmdr a bej elenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenysdg66rt a Ktizszolgiitatfl rigy felel,
mintha maga jhrt volna el.

8. A Kiizszolgfltatrls teljesit6sdvel <isszefliggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgfltatil az 1./ pontban meghatarozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elktiltinitett
nyilvrintart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltatrisi tertiletrol elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kdzszolgSltatiis ig6nybevdteldre kcitelezettek a kcizszolg6ltat6s teljesitds6vel
kapcsolatos minos6gi eszrev6teleiket, kifog6saikat iriisban a Kiizszolgiitatfl sz6khely6re
(7632 P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf 176. postacimre kell cimemi, 6s a

Ktizszolgriltat6 kdteles ir6sban l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre
krjteles a K0zszolgriltatri kdrnyezetszeffnyezes esetdben, ha az a kdzszolg6ltat6si
tev6kenys6g6vel okozati Osszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel M
Onkormrinyzat helyi hullad6kkezeldsi kdzszolgiiltat6s rendj6rol sz616 rendeletdnek
rendelkez6sdt kifog6solja, a Kdzszolgiltat6 30 napon beliil koteles az iigyiratot - a panaszos

egyidejti 6rtesit6se mellett- az Onkorm inyzathoz megkiildeni.

10. Kiizszolgrlltatfs dija
10.1. A hullad6kgazdrilkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmri-
szabillyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6televel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat keret6ben az iilam beszedi
a k<izszolgSltat6si dijat 6s kifizeti a k<izszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkodrisi
k<izszolg6ltat6si dij meg6llapitirshert felelos miniszter riltal meghatirozott szolg6ltatasi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6sara koordiniilo szewezetet (a toviibbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolg6ltat6, a telepiil6si rinkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkdrdnek gyakorllsrlhoz sziiks6ges.
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A miniszter rendeletben dllapida meg a beszedett kdzszolgiltat6si dij felosztds6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a k<izszolg6ltat6nak hzetendo szolgiitatdsi dijat.

10.2
A kdzszolgiitat6 6ltal alkalmazottkdzszolg6ltat6si dij meg6llapit{sa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a6412008. (III.23.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen t<irtdnt.

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedul ds 6letvitelszertien haszn6l6 termdszetes

szem6ly ingatlanhaszn6l6 r6szere, a telepiildsi Onkorm6nyzat 6ltal kiado$ igazo'lils alapj6n.

Tdbblethulladdk gyiij t6 s6re szol gil6 zsitk 6r a: 3 6 1, - Ft+Afa/db.

SzerzodbFelek az iitallnos forgalmi ad6 megfizet6se tekinteteben mindenkor a hat6lyos AFA

tdrv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j 6rnak el.

11. A[ami hultad6kgazdilkoddsi kiizfeladat-elldtfs

I 1.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat elkit6sSra l6trehozott szervezet

kijelol6s6rol, feladatk<ir6rol, az adatkezeles rn6dj616l, valamint az adatszolg6ltatasi

k<itelezetts6gek r6szletes szabillyairll sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjrin a Kormriny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben

meghatiirozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodasi

Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Z6rtkonien Mtikdd6 Rdszv6nytarsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 sziimlikat az Adatkorm.rend.

20.9 (1) bekezd6se szerinti adatszolgdrltat6s alapj6n 6llitja ki. A k6zszolg6ltat6 hi6nyos vagy

k6sedelmes adatszolgirltatSsa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgdltat6ssal

6rintett ingatlanhasznill6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv iltal legut6bb kiszdmlazott

k0zszolg6ltat6si dijr6l e[it ki sziml6t. Az ezzel osszefligg6sben keletkez6 dijkorrekci6 eset6n

mindenlelyt6ll6si kdtelezettseg a kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolg6ltatasi

dijkiilrinbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a ktizszolg6ltat6nak fizetend6 eseddkes

siolgdltatfusi dijba beszrlmitja. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6bol

ered6, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi kovetkezm6ny6rt akozszolgirltat6t terheli a feleloss6g'

ll.3 A Koordin616 szerv az Adatkorm.rend.20. S (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l

kiindulva meg6llapitj a az;on ingatlanok kor6t, amelyre nincs kdzszolg6ltat6si dijfizetds

meghatirozva az adatszolg6ltatiisban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal

<issiefiigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot

k6rni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyzi
ingatlanok 6s szi.iks6ges adataik meg5llapitasa 6rdek6ben.

A fentiek alapjrlrr rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a

krizszolg6ltat6nak, 6s fethivja a kozszolg6ltat6t, hogy a megki.ildott ingatlanokon v6gzett

Az Onkorm iny zat iital fizetend6 I ako s s 6gi dij ak :

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirft6si dij
(FO
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darabszim

Havidij iisszesen (nett6
Ft)

I l0-120 literes 193,- 53 44.326,-
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60 literes* 105,- 0 0

Osszesen: 53 44.326,,-



szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s
legkdsobb az 6rtesit6s kdzhezveteldt kdveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvetoen - a kdzszolgtitat6 elt6ro adatszolg6ltatisa

szerinti adatszolg6ltat6st

hi6ny6ban - a Koordin6l6
s ze rv a kri z s zo I giiltat6s i dij at az ingatlarrtu I aj dono sn ak szitniiaza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szew akiszimlizott 6s azingatlanhasznill6 altalhathridSn beltil ki nem

frzetetl k<izszo I g6ltattisi dij behaj t6sa 6rdek6ben int6zkedik.

1 1.5 A Krizszolgrlltat6 rdszere akozszolgilltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6t6s66rt

a Koordin6l6 szerv a hulladekgazdiikoditsi kcizszolg6ltat6si dij meg6llapitirsdert felelos
mini szter iiltal me ghat 6r o zott szolg{,ltatils i d ij at fi zet.

I 1.6 A kozszolgdltato az Onkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felel6s 6ltal kiadott
teljes{tisigazoldssal igazolja, hogy a k<izszolg5ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kozszolgilltato itltal a Koordin6l6 szerv rdszdre a
rendszeres adatszolgiiltatiis keretdben tort6no megktild6se a szolgirltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkorminyzat kdteles a teljesit6sigazoliist a Kozszolg6ltat6 r6sz6re a teljesft6ssel drintett
idoszakot kriveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolils
kiad6s6val alapos indok n6lktil kdsedelembe esik, ugy a kdzszolgiitat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban kel etkez6 ktr ifi az Onkorman y zat fele 6rv6nye siteni.

ll.7 2016. jrilius 1. napj6t6l a szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazdiikodirsi k<izszolgilltatis
teljes k<izvetlen kcilts6ge megt6rft6sre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesit6s6r6l a Koordin6l6
szerv gondoskodik rigy, hogy a k<izszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k<iteles a

Koordinril6 szerv 6ltal kijelcilt szervezetnek 6tadni. 20l6.jrilius 1. napj6t6l a haszonanyag-
ert6kesftdsbol ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

I 1.8 A Koordiniio szerv a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgitltat6si szerz6d6s Ht. 92lB. $ (2)
bekezd6s szerinti megfelelos6gdt vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj5n az Onkorminyzat akozszolgLiltat6si szerz6d6st
annak megk<it6s6t vagy m6dositrls6t kdvetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgfltatr[si szerz6d6s hatrilya

Felek jelen szerz6d6st 2017. januir 01. napjrival kezdodo hat6llyal hatirozott idore, 2026.
december 31. napj6ig kotik.
Felek a szerzo dest kclzo s mege gy ezes se l, c sak ir6sban m6dos ithatj rlk.

13. Akiizszolgdltatisiszerz6d6smegsztin6se

A kdzszolg6ltatasi szerzodes megsziinik
a) a b erne me ghatitr ozott i dotartam I ej 6rt6val,
b) a Kdzszolgiltat6 j o gut6d n6lktili me gsztin6s6vel,
c/ elill6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdoddtt meg,
d) felmond6ssal.

13.1 Az Onkormdnyzat a k<izszolg6ltat6si szerzoddst a Polgari Tdrv6nyk<inyvben
meghat6rozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhada fel, ha a

Kdzszolg6ltat6
o a hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a k<irnyezet vddelm6re
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vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dcint6s eloir6sait srilyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g vagy ahat6s6g joger6sen meg6llapitotta,

. a szerz5d6sben meg6llapitott k6telezettsdg6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette.

- A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerz5d6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kdzszolg5ltato nem rendelkezik minosit6si enged6llyel, tov6bb6 a Ht. 9218.5 (4)

bekezd6s6ben foglalt felt6tel bek<ivetkez6se eset6n.

13.2 A K6zszolgiltat6 a Polg6ri Tdrv6nykdnyvben meghatrirozottakon tulmenoen a

kdzszolg6ltatisi szetz6d6st akkor mondhatja fel, ha

. azOnkormanyzat a kdzszolg6ltat6si szerz6ddsben meghat6rozott k<itelezettsdg6t -

a K6zszolg6ltat6 felszolit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a
Kozszolg6ttatOnat< k6rt okoz, vagy akadillyozza a hullad6kgazdilkod6si

kozszolgiitat6s telj esit6sdt; vagy

o a kdzszolgiltathsi szerzodls megkdt6s6t ktlvet6en hat6lyba l6pett jogszabiiy a

k0zszolg6ltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit rigy v6ltoztatja meg, hogy az a

Ki)zszolghltat6nak a hullad6kgazd6lkodSsi kdzszolg6ltat6s szerzodesszeri

teljesit6se kor6be tartozo l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerz6d6st a kozszolgilltat6 felmondia, a teleptil6si

<inkormany zathaladektalanul gondoskodik az i4 k<izszolg6ltat6 kiv6lasztasar6l.

A fentiek ieljesiil{se eset6n akozszolg6ltatasi szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si ido alatt a kozszolg6ltat6 a hullad6kgazddlkodasi kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul

ell6tja.

Ha a teljesit6,s az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzod6s neki

felr6hat6an szrinik meg, u, Onkor-ilnyzat a kdzszolg6ltat6si dij 50%-anak megfelel6

meghitisul6si ktitb6r fi zet6s6re ktiteles.

14. Etjiris a szerzodfis megsztin6se eset6n

A k<izszolg6ltat6si szerz6d6s megsztin6se vagy megsztintet6se eset6n, tov6bb6, ha a

Kozszolg1ltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel, a Kdzszolg6ltat6 azujkozszolg6ltat6

kivrilasztTs6i g, de le gfelj ebb 6 h6napi g a kozszolghltat6st v6ltozatlanul ell6tj a.

A hulladef<gazaaff.oa6ii kozszolgriltat6si szerzodds megsziin6se eset6n a kdzszolg6ltatas

ellrit6srival liapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilv6ntartiisait a Kdzszolgilltat6 a

telepiil6si rinkormanyzatnak akozszolgilltatSsi szerzodds megsztin6se napjan ittadja.

15. Jogvitik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitakat els6sorban az egymis kcizdtti targyal6sok

sor6n igyekeznek rendezni.
nmennyiUen a jogvit6t a Felek targyal6s ftjan 60 napon beltl nem tudjAk rendezni, a bir6s6gi

elj6r6s iefotytaiasara a P6csi Jar6sbiros6g, illetve 6rt6khat6rt6l fiigg6en a P6csi Tdrv6nysz6k

illet6kess6g6t k6tik ki.

16. I0rtesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst ir6sba kell

foglalni.
A,-szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos i.igyint lzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:



az Onkorm hny zat r6sz6rol :

n6v: Uszl6ber J6nosn6 polg6rmester
telefon: 691379-503
fax:
e-mail:

a Kdzszolg 6ltat6 r6sz6rol :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon: 721 502-132
fax 721805-370
e-mail : delkom@delkom.hu

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdrilkodr[siProjekt

A Kiizszolgiitatil k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrisi Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkrizciket a krjzszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek ktitelezettsdget v6llalnak, hogy aliivetik magukat a Tiirsul6si Tanrics hatiirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerziides b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
6rvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg, vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t illlapitja h€g, rigy a szerzodds t6bbi rdsze 6rv6nyes 6s
kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lki.il b6rmelyik FEI a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabillyozott kdrd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny (Kbt.), a
Magyarorszilg <inkorminyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (Mritv), valamint a
Polgari Tdrv6nyk<inyvrol szol6 2013. 6vi V. t6rv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
figazatij ogszab6lyok iranyad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezdse utrin, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j 6vahagy 6lag i4ik al6.

Sirok, 2016.6v december hrinap . il:; nap D6l-Kom Nonprofit Kft.
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