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amely letrej6tt egyr6szt. Srisd Vr{ros Onkormrinyzata
szdkhelye: 7370 Srisd, D6zsa Gydrgy utca32.
ad6sz6m: | 5724186-2-02
PIR sz6m: 724188
kdpviseli: Rabb Gyozond polg6rmester
mint Onkorm 6nyzat, a tov6bbiakban: Onkormfunyzat

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korl:ltolt Felel6ss6gfi Tdrsasdg
szdkhelye: 7632P6cs, Sikl6si rit 52.
cd gj e gyzdk sz6ma: 02-09 -064 5 5 6

ad6sz6ma: I I 541587 -2-02
KUJ sz:ima:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdkdny Region6lis
H u I lad6kke zelo Kozpontl
KSH sz6ma: I 1 541 587-381 1 -572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezeto
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulfrott helyen 6s napon az alitbbiak
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kcizszolgriltat6si szerz<id6s megkdtdsekor figyelembe vettdk a

kozbeszerzesekrol szolo 2015. dvi CXLIll. tv. 15. $-iit, mely szerint a kozbeszerzdsi
6rt6khat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghat6rozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si
drtdkhatrirok (a tov ribb iakban : un i6s 6rtd khat6rok) ;

b) akdzponti kdltsdgvetdsrol sz616 tdrvdnyben meghat6rozott kdzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatSrok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si tirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti drtdkhatrirokat a kdzponti
kdltsdgvetdsrol sz6l6 tdrvdnyben dvente kell meghatfirozni. Az egyes beszerzdsi tilrgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott -
uni6s drtdkhat6rokat a mindenkori kdltsdgvet6si tdrv6nyben dvente rcigzfteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgSltat6s becsiilt drtdke olyan szerzodes eset6ben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatilrozott idore, n6gy dvre vagy annrll rdvidebb idore kdtendo szerzodds esetdn a

szerzodds idotartama alatti ellenszolg6ltatiis;
b) hatirozatlan idore kdtott szerzodds vagy ndgy 6vn6l hosszabb idore kcitendo szerzodes

esetdn a havi ellenszol96ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztiirsasiig 2018. dvi kdltsdgvetdsdr6l sz6l6 2017. evi C. tdrvdny 71. $ (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerzdsi

drt6khat6r 2018. janurlr I -j6tol szolg6ltatils megrendeldse esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek megilllapftjrlk, hogy fentiek alapj6n jelen szerz6dds nem esik a kdzbeszerzdsi elj6r6s
hatdlya al6.

.6tl.tq



Szerzodo Felek a telepiilesi hulladdk gyrijt6sdre, szrillftrisra ds kezel6sre vonatkoz6
kozszolgrlltat6s folyamatoss6g6nak biztos[t6sa 6rdek6ben a teleptildsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok ds kotelezettsdgek rendez6sdre, az ezzel kapcsolatos helyi cinkormdnyzati rendelet
vdgrehajt6sAra az akibbi szerzoddst kritik meg:

1. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi dnkormdnyzatairol sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tcirvdny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kciz0gyek, valamint a helyben biztosithat6 kcizfeladatok k6rdben
ell6tand6 helyi dnkormdnyzati feladatok kdze tartozik kiildndsen a k<irnyezet-egeszsdgi.igy
(kciztisztas6g, teleptildsi kcirnyezet tisztasrig6nak biztosit6sa, rovar- es r6gcs5l6irt6s) ds a
hu I laddkgazdrllkod6s.

A hulladdkr6l sz616 2012. 6vi CLXXXV. tcirvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse

szerint a telepiildsi 6nkorm6nyzat az dnkormiinyzati hulladdkgazdrllkod6si kdzfeladat elkitrisrlt
akozszolgiltat6val kotdtt hulladdkgazdrllkodrlsi kiizszolgriltatisi szerzodds ritj6n biztosftja.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkormhnyzat Kdpviselo-testi.ilete .... Kt.sz.
hatbrozata alapjrin jdtt ldtre.

f 3. A jelen szerzodes celja, hogy Srisd V6ros kozigazgatisi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznilo) keletkezo telepiil6si szil6rd hulladdk kezel6sere fennrll16 kcizszolg6ltat6ssal
kapcsolatban - a hat6lyos jogszab6tyoknak megfelel6en az Onkorminyzat 6s a

Kiizszolgiltat6 kdzcitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kritelezettsd geit szabdlyozza.

)
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgriltatbt az al6bb meghat5rozott feladatok
elv6gzdsdvel:

SSsd V6ros kozigazgatitsi teriiletdn a telepiil6si hulladdk begyrijtdsevel 6s elhelyez6s cdljrib6l
tort6no rendszeres elsz6llft6s5val a szerzoddsben r<igzftett idotartamban, valamint kezel6s6vel,

il1. rirtalmatlanitdsdval a Mecsek-Dr6va Hulladekgazdilkod6si Projekt 6ltal kijel6lt eszk<izrik

ds l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6vel, kdzszolg:iltatisi szerzodds keret6ben:

- vegyes hulladdk elsz6llitilsa hetente I alkalommal
- elktikinitett /szelektfv/ hulladdkgyrijtds (hivhoz meno ds gyiijtoszigetes m6don)
- lomtalan(t6s 6vente 2 alkalommal

2.2. A Kiizszolgriltat6 v6llalja, hogy a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6s6t 2018.
jirlius I -jen megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapj6n a Kiizszolgdltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az 6nkorm6nyzati rendeletnek megfelel6en kiz6r6lagosan jogosult Srisd

V6ros kozigazgatdsi teriiletdn a teleptildsi hulladdk gytijtdsdre ds kezeldsdre irrinyul6
kcizszol 96ltat6sok elliltrlsiira.

A kcizszol96ltat6s megnevezdse: telepiildsi hulladdk gytijt6s6re 6s kezel6sdre ir6nyul6
kiizszolg:iltat6i feladatok elliit6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhaszn616
ahbztartisi hullad6khoz hason16 hulladdk reszdt kepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht.39.$ (3)
bekezddsdre tekintettel.

A kcizszolg6ltat:is teljes(t6senek teri.ileti kiterjedese: Srlsd V6ros kozigazgatirsi tertilete.
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A k6zszolg6ltat6s kcir6be tartozo hulladdk elhelyezdse ds kezeldse: a Kcik6nyi Regionrilis
Hullad6kkezelo Kdzpontban, a Kaposszekcsoi hulladdkritrak6 illlomilson es az Oroszl6i
hulladdkudvarban vagy m6s, kcirnyezetvedelmi, mrikdddsi enged6llyel rendelkezo
hul laddkkeze lo l6tes ftmdnyben.

3. AzOnkormfnyzatkiitelezetts6gvillalisa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban (rt k6zszolg6ltat6s ell:itils6ra a Kiizszolg6ltat6nak
kizilr6 lagos jogot b iztos (t.

3.2. Az 6n kormr[nyzat kdte I ezettseget vril I al :

a) a kdzszol96ltat6s hatdkony 6s folyamatos ell6trls:ihoz a Kiizszolgdltat6 szitmira
sziiks6ges info rm rlc i6k 6s adatok szo I 96 ltat6s6ra,

b) a ktizszolgilltat6s kcir6be nem tartozo hulladdkgazd6lkod6si tevdkenysdgek
kdzszolgriltat6ssal tdrt6no 6sszehangokisrinak elosegft6sdre,

c) a kdzszolg6ltat6snak a telepiildsen vegzett m6s kozszolgriltatiisokkal val6
osszehan gol6s6nak elosegitdsdre,

d) a KiizszolgSltatri kizrir6lagos kdzszolgriltat6sijogrinak biztosft6s6ra,
e) a telepiilds kdzszolg6ltat6s igdnybevdteldre kdtelezett ingatlanhasznilloi vonatkoz6s6ban

n6v- 6s c f mj e gyzdk fitaddsdra, adate gyezetdsre,

0 kedvezm6ny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok fitadilsira,
g) az Onkormrinyzat 6ltal rendeletben, vagy egydb m6don biztos(tott dijkedvezmdny vagy

m entess6g m i att fe lmerti I o kd ltsdge k me gt6rftd s6re,
h) a teleptildsi igdnyek kieldgit6s6re alkalmas hulladdk gytijt6sdre, szilllitdsira, kezeldsdre

szolgril6 helyek ds ldtesftm6nyek meghatirozdsilra. Ennek keretdben kijelcili - a
Kiizszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kdzszolg6ltat6 6tvegye kdzteriileten a hulladdkot azon ingatlanhaszniil6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgdltat6 6ltal alkalm azott gdpjirmrivel nem tud behajtani,

i) a hulladdkszflllito jrirmfi szilmlra megfelelo ritviszonyok biztos(t6s6ra, (ki.ilon<is
tekintettel a t6li h6- ds sikoss6g-mentesft6sre, valamint a kdz0t rirszelv6ny6be bel696
farigak I evilg6s6ra.),

j) akozszolgitltatrlsi szerzodds kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elkiilcinitett hullad6kgyijt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervezdsdrol.

4. AKiizszolgdltatrikiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolgiiltat6 gondoskodik:
- A hdztart6sban keletkezo:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udtilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellititsi id6szak 6 h6nap - riprilistol
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapjiin az ingatlanhaszniilok r6sz6re az dves
hulladdkgazd:ilkoddsi kdzszolgiiltatrisi dij s)yo-il kell megrillapftani.)

ii. Elktilcinitetten gyrijtdtt hulladdk
iii. Lom hulladdk evente k6tszeri alkalommal

to rteno 6 sszegyiij t6sero l, elsz6 I I itrlsrlr6 I ds keze I dsdrol.
Valamint a k<izszolg6ltat6 gondoskodik a siisdi temetoben elhelyezett 3 db 1100 literes
hulladdkgyiijto eddny heti egyszeri iir(t6sdrol, kiil6n megrillapodrls alapj6n.

- A gazdiikod6 szervezetekndl keletkezo hiztartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
osszegytij tdsd ro 1, e I sz6l I it6srir6 I 6s keze lesdro 1.
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- Az lltala iizemeltetett hulladdkgytijto ponton, hulladdkgytijto udvarban a hulladdk

iitvdte 1610 l, <issze gytij tds6ro l, el sziill itrlsrir6 I 6s keze I 6sdrol.

b) Adm inis ztrativ felad atok :

- kdnyvelds, sz6mvitel, bdrszrimfejt6s
- adminis ztricio, nyi I v6ntart6s, adatb6zis-kezelds

- jogi iigyvitel

d.) az Onkormfnyzattal egyiittmtikddve a fogyaszt6k szbmira k<innyen hozzifferheto

tigyfdlszolg6lat 6s trij6koztat6si rendszer mrikddtet6se (Kdzponti iigyfdlszolgriltat cime: 7632

Pdcs, Sikl6si u.58.), valamint akozszolgitltatiissal kapcsolatos lakossrlgi ti\ekoztatds.

4.2. A Ktizszol griltat6 kote lezettsdget v6 I lal tovribb6 :

a) akozszolgdltat6s folyamatos ds teljes korti ell6t6s6ra,

b) akdzszolgilltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer ds gyakoris5g szerinti teljesitdsdre,

c) a k<irnyezetvddelmi hatosrig 6ttal meghat6rozott minositdsi oszt6ly szerinti

kdvetelm6nyek biztosit6siira es a minositdsi engeddly hulladdkgazdSlkod6si

kozszolg6lt atisi szerzod6s hatrilyoss6grinak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kozszolgbltat6s teljesit6sdhez sziiks6ges mennyisdgti ds minos6gti j6rmti, gep, eszkoz.

berendezds biztosftiisiira, a sziiks6ges l6tsz6m[r 6s kdpzetts6gti szakember alkalmazisdra,

e) a kdzszolgriltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovftheto teljesit6sdhez szliksdges

fej lesztdsek 6s karbantart6sok elvdgzdsdre,

0 a kozszolgl,ltatis kdrdbe tartozo hulladdk kezeldsere meghat6rozott helyek es

ldtesitmenyek i gdnybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mfikcjdtet6s6re 6s a kozszolgilltatds teljesit6sdvel <isszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres te lj es itdsdre,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si ds adatszolg6ltat6si rendszer

mtikddtetdsdhez szi.iks6 ges fe ltdte lek b i ztos it6s6ra,

l6trehozrlsrihoz 6s folyamatos

i) a fogyasztbk szbmilra kdnnyen hozziferheto i.igyf6lszolg6lat 6s t5j6koztat5si rendszer

miikddtetdsdre,
j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elintdzdsi rendj6nek meg5llapit6s6ra,

k) a tevdkenys6g ell6trls6hoz szi.iksdges biztos(trlssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyirjt a felelossdgi korben bekcivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6sdre,
l) biztosftja, hogy a vegyes hulladdk gytijtds6hez azingatlanhaszniio legaklbb 2 kiilonbcizo

tirmdrtd kti gytij toeddny k6zti I v6l aszthasson,

m) tobblethullad6k elhetyezdsdt szolg5l6, a Kdzszolgilltat6 6ltal biztos(tott zsirk

forgalmazhsdra,
n) a Mecsek-Drriva HulladdkgazdrilkodSsi Program eszkoz- ds letesitmdny rillom6nyrinak

haszndlalilra.

A K6zszolg6ltat6 hulladekgazdblkod6si enged6lydnek szima: OKTF-KP12538'1012016

A Kdzszo I g6ltat6 m egfe le I osd g i v 6 lem6nyd nek sz6ma: OHKT 30122-2-20 17

A Kozszo I griltat6 m in ositds i e ngedd lyd n ek szdma: PE/KTF/s7 4-3 I 2018

5. Mentesiil a Kiizszolghltat6 a 4.1 pontban meghat6rozott kotelezettsdg6tol vis major

esetdn, tov6bbrl ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkozelitdsdhez olyan

fitviszonyokat lho- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egydb okb6l j6rhatatlan a kozttl, amely a

Kiizszo196ltat6 gdpjrirmriveinek balesetmentes kozlekeddsdt biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akadrily elhrirul6srit kriveto legkdzelebbi szrill(trisi napon kdteles

szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt sz6llitrisi napokon felhalmoz6dott

mennyisdgfi teleptil6si hulladdk elsz6llft6stlra is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadnia hulladdk elsz6llftSs6t:
4
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az 6nkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l eltero t6rol6ed6ny kihelyezese esetdn,

ha a tiirol6eddnyben a teleptildsi (kommun6lis) hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, dpitdsi tdrmeldk, rillati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, folyekony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, sirlyri tfirgy, amely veszelyezteti a

hulladdksz6ll(t6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdg6t, vagy megron96lhatja a

gyrij to berendezdst, i I I etve 6rtalm atlan f t6sa so r6n v eszely ezteti a krim yezetet.)

a hullad6k nem a szabviinyos, zart tilroloeddnyben, illetve nem a KiizszolgSltat6t6l
vrisriro lt j e lzett zs6kban kerti I ki he lyezdsre,

a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a tilrol6edeny mozgatSsakor a

kisz6r6dris vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6riilt eddny)

ha a t6rol6ed6ny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgatdst 6s iiritdst akad6lyoz6 m6don
t6bblethulladek keriilt kihelyez6sre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezetdsre keriil - a t5rol6ed6nyek matric5j6nak
hi5nya, illetve s6rtildse esetdn.

7. Az alvdllalkoz6 I teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

T.l.Kdzszolgriltat6 jogosult alvrillalkoz6kat ig6nybe venni. A Kiizszolghltat6 az alviilalkozo
i g6nybev6te l6t kcite I es az O n ko rm 6ny zat sz6,mir a bej e I enteni.

7.2. A Felek rcigzftik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenys6gdert a Kiizszolgriltat6 rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgriltatris teljesitds6vel osszefiiggo adatszolg5ltat6s biztos(t5sa 6rdekdben a

Kiizszolgdltati az l./ pontban meghatfirozott szolg6ltat6si tertiletre vonatkoz6an elki.ilcinitett
nyilv6ntart6si rendszert kciteles vezetni, mely tartalmazzaa szolg6ltatSsi teriiletrol elsz6llitott
6s kezelt telepiil6si hulladdk mennyisdgdt.

9. A k<izszolgriltatrls i96nybev6te16re kcitelezetteknek a kdzszolgrlltatris teljesitdsdvel
kapcsolatos min6sdgi dszrevdteleiket, kifog6saikat lr6sban a KiizszolgAltatb szdkhely6re
(7632 Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf. 176. postacfmre kell cimezni,6sazokata
Kiizszolgriltat6 kdteles frSsban l5 napon beliil megvrilaszolni. Haladdktalanul intdzkeddsre
kdteles a Kiizszolgriltat6 kcimyezetszennyezes esetdben, ha az a kdzszolg6ltat6si
tevekenysdgdvel okozati osszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az

Onkorm6nyzat helyi hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6s rendjdrol sz6l6 rendeletenek
rendelkezdsdt kifogrisolja, aKdzszolgrlltat6 30 napon beliil koteles az Ligyiratot - a panaszos
egyidej ti 6rtes itese m e I lett- az On korm 6ny zathoz me gktildeni.

10. A kiizszolgdltatds dija
10.1 A hulladdkgazdrllkodasi k<izszolgriltatrisi dijat a Magyar Energetikai ds K<jzmri-
szabdlyozitsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdteldvel az illet6kes miniszter rendeletben
illlapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht.32lA. $-a alapjSn az |llami hulladdkgazdrilkodrisi kdzfeladat keretdben az 6llam beszedi

a kcizszolgriltat5si dijat 6s kifizeti a kd,zszolgriltat6knak a hulladdkgazd6lkodrisi
kdzszolgriltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatdrozott szolgilltat6si dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6trls6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz ldtre.
A helyi krizszol96ltat6, a telepiildsi <inkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazd5lkodrlsi
ldtesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatkordnek gyakorlisirhoz sziiks6ges.

l!"."^*
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A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett kozszolgriltat6si dij feloszt6s6nak elvet. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdteldvel rendeletben |llapitja meg a

Koord i n6l 6 sze rv 6ltal a kdzszolgdltat6nak fi zeten do szo I g6ltatSsi d ij at.

10.2

A kozszolg6ltat6si dij megrillapit6sa aHt.46-48.$ ds 91.$, valamint a6412008. (111.28.) Korm.
rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tdrtdnt, 6s Felek a dij meg6llapft6s5n6l ezeket a
rende lkez6seket te ki ntik ir6n yad6n ak a szerzodds idotartamilra.

A term6szetes szemdly ingatlanhaszndl6k iital fizetendo lakossrigi iiritdsi d(jak:

60 literes eddny*: 98,- Ft + Afa
80 literes ed6ny: 130,- Ft + Afa

ll0-120 literes eddny: 179,- Ft + Afa

lpari (eazd6lkod6 szervezetek) 9ijak:
70 literes ed6ny: 137,- Ft + Afa
I l0 literes eddny: 215,- Ft + Afa
240 literes edeny: 469,-Ft+ Afa

770 literes eddny: 1.505,- Ft + Afa
I100 literes eddny: 2.150,- Ft + Afa

70 literes eddny: 114,- Ft + Afa
110 literes eddny: l7g,-Ft+ Afa
120 literes eddny: 195,- Ft + Afa
240 literes edeny: 391,- Ft + Afa

770 literes eddny: 1.254,- Ft + Afa
1100 literes eddny: l.7gl,- Ft + Afa

* a lak6ingatlant egyedtil 6s 6letvitelszer[ien haszn6l6 term6szetes szem6ly ingatlanhasznil6 r1sz6le a
hullad6kgazdrllkod6si kozszolgiltatits v6gz6s6nek felteteleir6l sz6lo 38512014. (Xll. 31.) Korm. rendelet 7.$-a

alapj6n.

Szerzodo Felek az iitalilnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

AFA torvdny rendelkezdseinek megfeleloen j6rnak el.

11. Attami hullad6kgazdr{lkodrlsi kiizfeladat-ell6tr{s
11.1 Az rlllami hulladekgazd6lkodrisi kozfeladat ell6tiisiira ldtrehozott szervezet
kijeloldsdrol, feladatkcirdrol, az adatkezelds m6dj1116l, valamint az adatszolgrlltat6si
kotelezettsdgek r6szletes szab6lyai16l sz616 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjrin a Kormdny a Ht.32lA. $ (l) bekezdesben

meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkodrlsi
Koord i nrll 6 ds Vagyonk ezelo Zitrtkorui en Miikddo Rdszvd n y,trirsasiigot j e 16 lte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolgitltatrisi dijakra vonatkoz6 sziiml6kat az Adatkorm.rend.
20.9 (l) bekezddse szerinti adatszolgiiltat6s alapj6n |llitja ki. A kozszolg6ltat6 hiilnyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltatSsa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal

6rintett ingatlanhaszn6l6 tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszimliaott
kiizszolgaltat6si dijrol :illit ki szirmlfit. Az ezzel osszefiiggdsben keletkezo dijkorrekci6 eset6n

minden helyt6ll6si kdtelezettsdg a kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kcizszolg6ltat6si

dijki.ildnbcizet pozitiv mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a k6zszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes
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szolg6ltat6si dijba beszrimftja. A kcizszolgrlltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltatrisrlb6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal kirillitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezm6ny6rt a kdzszolgriltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordinrll6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgrlltatdsb6l
kiindulva megiillapftja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kcizszolgdltatrisi d(jfizet6s
meghatdrozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezhet<i, hogy az ingatlannal
d,sszefiiggesben teljesitds tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e k6,rben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiilnyzo
ingatlanok ds sziiksdges adataik meg6llapftrisa drdek6ben.
A fentiek alapjrln rogzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megki.ildi a

kozszolgdltat6nak, ds felhivja a k<izszolg6ltat6t, hogy a megktilddtt ingatlanokon vdgzett
szolg6ltatiisiinak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az drtesftds kezhezveteldt kdveto 8 napon beli.il.
A korrekci6t kcivetcien - a kozszolg6ltat6 eltdro adatszolgiltatilsa hiriny6ban - a Koordiniil6
sz erv a koz szo I gd I tatris i d ij at az ingatl antu I aj d ono s nak sziml 6zza ki.

ll.4 A Koordinill6 szerv akiszdmlilzott ds az ingatlanhaszniio Sltal hat6ridon beliil ki nem
fizetett kdzszo I 96 ltat6si dij behajt:lsa 6rd ek6 ben i ntdzkedik.

I 1.5 A Kcizszolgiitat6 rdsz5re a kcizszolgrlltatrisi szerzoddsben rdgz(tett feladatok ell5t6s66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdiikodirsi krizszolgrlltatrlsi dij megrillapit6sri6rt felelos
m i n i szer 5 I ta I me g ha tdr ozott szo I gil I tat6s i d ijat fizet.

11.6 A kdzszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6trls6rt felelos 6ltal kiadott
teljesftisigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolgriltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljes(tdsigazol6snak a kozszolgdLltat6 6ltal a Koordin616 szerv rlszdre a
rendszeres adatszolg5ltat6s keretdben tdrtdn6 megkiilddse a szol96ltat6si dij fizet6sdnek
felt6tele.
Az Onkorminyzat kciteles a teljesit6sigazolist a Kozszolgilltato reszdre a teljesftdssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az Onkormiinyzat a teljesitdsigazokls
kiad6s6val alapos indok ndlkiil kdsedelembe esik, Ogy a kdzszolgriltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kdrit az On korm 6ny zat fele erv6nyes ften i.

ll.7 2016. j0lius l. napj6t6l a szolgilltatLisi dijban a hullad6kgazd6lkodrisi kcizszolgiiltatiis
teljes kdzvetlen kciltsdge megtdr[tdsre keriil, fgy a haszonanyag drtdkes(tds6rol a Koordinrll6
szerv gondoskodik .igy, hogy a kdzszolgSltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a
Koordin6l6 szerv 6ltal kijelcilt szervezetnek 6tadni. 2016. jnlius l. napj6t6l a haszonanyag-
6rtdkesitdsbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

I1.8 A Koordinril6 szerv a hulladdkgazddlkod6si kdzszolg6ltatdsi szerzodds Ht. 9218.5 Q)
bekezdes szerinti megfelelosdgdt vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkorminyzat akdzszolgilltatrisi szerzoddst
annak megkotdsdt vagy m6dositrisrlt kdvetoen haladdktalanul, de legkdsobb 8 napon beli.il
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

12. A kiizszolg6ltatdsi szez6d6s hatdlya
Felek jelen szerzoddst 2018. jf lius 01. napj6val kezdodo hatrillyal I dves hatSrozott idore,
2019. jrinius 30. napj6ig, vagy - amennyiben az Onkormilnyzat a szerzodes tdrgyriba
kcizbeszerzesi elj6r6st Ir ki a kcizbeszerz6si eljrir6s eredmenyekdnt megkritritt
kdzszol g6lt atdsi szerzodds hatrll ybal 6pdsene k napj 6 i g kdti k.

Felek a szerzoddst kozds megegyezdssel, csak ir6sban m6dosfthatj6k.

f3. Akiizszolgrlltatisiszerz6d6smegsziin6se
7
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A kozszol g |ltatisi szerzodes megsztinik
a) a benne meghat6rozott idotartam lej6rt6val,
b) a Kdzszolg6ltat6 j o gut6d n6l kti I i me gsz fi n6sdv el,

c) el6ll6ssal, ha a teljesft6s mdg nem kezdodott meg,

d) felmondSssal
e) afelek kdzds megegyezesdvel.

13.1 Az Onkorminyzat a kdzszolg6ltatrisi szerzod6st a Polgriri Tcirvdnykdnyvben

meghat6rozott felmond6si okokon tflmenoen akkor mondhatja fel, ha a

Krizszol96ltat6
o a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgriltat6s elkitrisa sor6n a k6rnyezet v6delmdre

vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6siigi drint6s el6irrlsait srilyosan

megsdrtette, ds ennek tdnydt a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta,

. a szerzoddsben megrillapitott kdtelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don s0lyosan

megsdrtette.

- A hullad6kgazd5lkodilsi kdzszolgdltat6si szerzoddst az Onkormbnyzat felmondja, ha a

Kcizszolg6ltat6 nem rendelkezik minos(t6si enged6llyel vagy megfelelos6gi vdlemdnnyel.

13.2 A Krizszolg|ltato a Polg6ri Tdrv6nykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kdzszolg6ltatisi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

. az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltatrisi szerzod6sben meghat6rozott kdtelezetts6get -

a Kozszolgiitat6 felsz6lit6sa ellendre - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a

Kdzszolgriltat6nak k6rt okoz, vagy akadilyozza a hullad6kgazd5lkodrisi

kdzszolg6ltat6s te ljesitdsdt; vagy

o a k6zszolg6ltat6si szerzodds megkdtes6t kovetoen hat6lyba l6pett jogszabily a

kcizszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit tgy vdltoztatja meg, hogy az a

Krizszol96ltat6nak a hulladdkgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6s szerzoddsszerti

teljesit6se kdrdbe tartozo ldnyeges ds jogos 6rdekeit jelentos mdrtdkben sdni.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkodisi szerzoddst a kozszolg6ltat6 felmondja, a telepi.il6si

dnkorm6nyzathaladdktalanul gondoskodik az tj kozszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.

A fentiek teljesiil6se eset6n akdzszolgdltatrisi szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si ido alatt akdzszolgitltat6 a hulladdkgazdrilkodrisi kozszolg6ltatdstvilltozatlanul

ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghifsul, illetve ha a

szerzodds neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormilnyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dil 50%-

6nak megfelelo meghirisukisi kdtb6r fizet6sdre koteles.

14. Eljrir6s a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A k6zszolgr{,ltat6si szerzodds megsztindse vagy megszfintetdse eset6n a K<izszolgiitat6 az ti
kcizszolg6ltat6 kiviilaszt6s6ig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgitltat6st v6ltozatlanul ell6tja.

A hullad6kgazdillkodirsi kdzszolgriltat6si szerzodes megsztindse esetdn a k<izszolgriltat6s

ell6t6sSval kapcsolatos, folyamatban ldvo i.igyek iratait 6s nyilv:intartiisait a Kozszolgbltat6 a

telepi.il6si rinkorm6nyzatnakakozszolgdltat6si szerzodds megsztin6se napj5n 6tadia.

15. Jogvitrik int6z6se

15.1. Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsosorban az egyrnris koz<itti

t6rgyal6sok sor6n igyekeznek rendezni.
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15.2. Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritjrin 60 napon beliil nem tudjrik rendezni, a
bfr6srigi eljrirrls lefolytattlsrira a Pdcsi Jrirrisbfr6s6g, illetve drtdkhat6rt6l fiiggoen a Pdcsi
Trirv6nyszdk illetdkessdg6t kcitik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst fr6sba kell
foglalni.

A szerzodes teljesft6s6vel kapcsolatos tigyint6z6,sre, nyilatkozattetelre jogosultak:
- az Onkorminyzat reszerol:

ndv: Rabb Gyozone polg6rmester
telefon: 201319-6768
fax:121576-522
e-mail : polgarmester@sasd. hu

a KiizszolgSltat6 rdszdrol:
n6v: Bir6 Pdter ligyvezeto
telefon: 721 805-420
fax:721805-370
e-mail : delkom(ddelkom.hu

17. Mecsek-DrivaHullad6kgazd:llkod6siProjekt
A Kiizszolgriltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Drrlva Hulladdkgazd:ilkod6si Projekt
keretdben megval6sul6 l6tesftmdnyeket ds eszkcizdket akdzszolgfltatils teljesft6se kapcs6n.
Felek k6telezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze
6rvdnytelen vagy kikdnyszerfthetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sig, vagy bir6srig
annak 6rv6nytelensdg6t rillapitja meg, figy a szerzodes t<ibbi r6sze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerftheto, kiv6ve, ha andlktil b6rmelyik Fel a szerzoddst nem kdtotte volna meg.

A jelen szerzoddsben nem szabdlyozott kdrddsekben elsosorban a hulladekr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerzesekrol szolo 2015. 6vi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorszilg cinkormimyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. tdrvdny (Mcitv), valamint a

Polgrlri Tcirvdnykcinyvrol sz6l6 2013. dvi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
flgazatijogszabril yok irrinyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegy ezot, j 6v rihagy6 lag irj 6k al:l.

Sr{sd,2018.6v CQ h6na ap
ftprctlt Kft.
.'.176
i4',587-2-02
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