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m6sr6szt:

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az alihbiak
feltdtelek mellett:

Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkozo kozszolg6ltat6s
folyamatossiig6nak biaositrisa 6rdekdben a telepi.ilesi hulladdk kezel6ssel 6s sz6llitiissal
kapcsolatos jogok 6s kcitelezettsegek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi cinkorm6nyzati
rendelet v6grehajt6sdra az al6bbi szerz6d6st kotik meg:

1. Aszerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorszitg helyi rinkormhnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. g (l)
bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok k<ir6ben
ellritand6 helyi onkormilnyzati feladatok kdz6, tartozik kiilcindsen a kcirnyezet-eg6szs6giigy
(koztisztas6g, teleptil6si kdrnyezet tisztas6grinak biztositiisa, rovar- 6s r6gcsril6irt6s) 6s a
hullad6kgazd6lkod6s.

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezd6se
szerint a telepiil6si dnkormdnyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgSltat6s ell6t6srit a
kcizszolg6ltat6val kdtott hulladdkgazdrllkod6si kozszolg6ltatisi szerz6d6s rid6n biztositja.

hatirozata alapjan jcitt l6tre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Tottcis K<izsdg kozigazgatdsi teriiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasznii6) keletkezo teleptil6si szil6rd hullad6k kezeldsdre fenn6ll6 k<izszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az dnkormrinyzat es a
Kdzszolgiltat6 kozotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezettsdgeit szabdlyozza.
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2.
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgiltatrit az alihb meghatirozott feladatok
elv6gz6s6vel:
TOttOs Krizseg kiizigazgat6si tertiletdn a telepiildsi hulladdk begytijt6s6vel 6s elhelyezds
c6lj6b6l tdrt6no rendszeres elsz6llitds6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint
kezel6s6vel 6s iirtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkodrlsi Projekt eszk<iz- 6s

l6tesitm6ny6llomany6nak ig6nybevdteldvel-, kozszolgrlltatdsi szerzod6s keretdben:

- vegyes hullad6k elszrillit6sa hetente 1 alkalommal
- elkiilonitetten gyrij tcitt hullad6k elszrillit6sa, kezeldse
- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- zdldhullad6k gyrijtds dvente I alkalommal

2.2. A Kiizszolgfltatil a 2.1. pontban meghatiirozott feladatok elv6gzeset20lT.janu6r 1-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapjrln a Kdzszolgfiltatfl, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabiiyoknak 6s az rinkorminyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult Tdttds
Kdzs6g kozigazgat6si tertiletdn a telepi.ildsi hulladdk gytijt6s6re 6s kezel6s6re iranyul6
krizszol g6ltat6sok ell6t6s6ra.

A krizszolg6ltatiis megnevezdse: teleptl6si hullad6k gytijt6sdre 6s kezel6s6re ir6nyul6
k<izszolg6ltat6i feladatok ell6trisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszrtiio
ahiutartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszdtkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

Ha a k6ztertileten elhagyott, illetve ellenorizetlen kdrtilmenyek koz<itt elhelyezett hullad6k -

idedrtve a telepi.ildstisztas6gi feladatok kor6be tartozo hullad6kot is - kor6bbi birtokosa vagy
tulajdonosa a hullad6k elsz6llit6s6ra 6s kezel6s6re vonatkoz6 kotelezetts6genek nem tesz

eleget, a hulladdk elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6r6l az Onkorminyzat akdzszolgiiltat6val kdtdtt
kiilon szerzodes ritj6n gondoskodik.

A kcizszolg6ltatiis teljesitdsdnek teriileti kiterjed6se: T<ittos Kozs6g kozigazgatLisi tertilet6n.
A kijzszolg6ltat6s kdr6be tartozo hulladek elhelyez6se 6s kezel6se: a Ktik6nyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban, vagy miis, kdrnyezetv6delmi, mtikod6si enged6llyel rendelkezo
hulladdklerak6ban, hulladdkke zelo kozpontban.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvrillal{sa

3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgiltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az 6n kormrinyzat kcitelezettsdget v6llal :

a) a kdzszolgdltat6s hat6kony 6s folyamatos ellittisbhoz a Kiizszolgiltat6 szirmfira
sziiks6 ges inform6c i6k d s adatok szo I g6ltatiis 6ra,

b) a kozszolg6ltat6s k6r6be nem tartoz6 hullad6kgazdrilkod6si tevdkenysdgek
krizszolg6ltat6ssal torteno 6sszehangol6s6nak elosegit6sdre,

c) a kozszolg6ltat6snak a teleptildsen vegzett m6s kozszolg6ltat6sokkal val6
osszehangol6s6nak elosegit6sdre,

d) a Kiizszolg iitatil kiz6r6lagos k<izszolg6ltat6si j og6nak biztosit6s6ra,
e) kedvezmdny, mentess6g eseten annak alapjriul szolg6l6 adatok ifiaddsira,



0 az Onkormilnyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezmeny vagy
mentesseg miatt felmertilo kdlts6gek megt6ritds6re,

g) a telepiil6si ig6nyek kieldgites6re alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, szdllititsira. kezelds6re
szolgdl6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghat6rozitsitra. Ennek keret6ben kijeldli - a

Ktizszolg{ltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kdzszolg5ltat6 6tvegye kdztertileten a hulladekot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a K0zszolgiitat6 6ltal alkalmazott gepjirmtivel nem tud behajtani,

h) a hullad6ksziilit6 j6rmri szdmira megfelelo ritviszonyok biztosit6sara, (ktilcinds
tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a k<izrit rirszelv6ny6be bel6g6
failgak lev6g6sara.),

i) akozszolgitltat6si szerzod6s kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
j) gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervezesericl.

4. AKiizszolgiltat6kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A krizszolgiitat6 gondoskodik:
- A hilztart6sban keletkezo:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiilo ingatlanok eset6ben az ellfitlsi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l- szeptemberig - ahol a Ht.
47.9 (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k rlszdre az 6ves hullad6kgazd6lkod6si
kozszol giitat6s i dij 5 Uyo - 6t ke I I me gri I I ap itan i. )

ii. Elktil<initetten gytjt<itthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egyszeri alkalommal
iv. Zcildhulladdk dvente I alkalommal

t<irt6no <isszegyrij t6s6rol, elsziillitiis6r6l 6s kezel6s6rol.

- A gazdalkod6 szervezetekn6l keletkezo hitztartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
dsszegytij t6s6rol, elsz6llit6srir6l 6s kezel6s6rol.

- Az titala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hullad6k
6tv6tel6rol, ossze gffi tds6rol, elsziillites6r6l 6s kezeles6rol.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- kcinyvel6s,sz6mvitel,b6rsz5mfejt6s
- adminis ztrdcio, nyilv6ntart its, adatbi,zis-kezelds
- jogi iigyvitel

c.) az dnkormdnyzattal egyiittmtikddve a fogyaszt6k szfumdra k<innyen hozzdferheto
[gyf6lszolg6lat 6s ti$ekoztatitsi rendszer mtikcidtetdse (Kdzponti i.igyf6lszolg6ltat cime:7632
P6cs, Sikl6si u.52.), valamint akozszolgitltatiissal kapcsolatos lakosstigi ti$6ko4atis.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kdtelezetts6get v6llal tov6bb6:
a) akdzszolgiiltat6s folyamatos 6s teljes k<ini ell6tds6ra,
b) akozszolgirltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kcirnyezetv6delmi hat6srig iital meghatSrozott min6sit6si osztiiy szerinti

kdvetelmenyek biztosit6s6ra 6s a minositdsi engeddly hulladdkgazd6lkoddsi
kcizszolgriltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6tere,

d) a kdzszolg6ltatiis teljesit6sdhez sztiks6ges mennyisdgri 6s min6sdgti j5rmti, gep, eszkoz,
berendez6s biztositris6ra, a sztiks6ges l6tsziimri 6s k6pzettsdgti szakember alkalmazisitra,

e) a kdzszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6s6hez szi.iksdges

fejleszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6sdre
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0 a krizszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hullad6k kezeldsdre meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek i g6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrikodtet6s6re 6s a krizszolgiitatds teljesitds6vel dsszeftiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer ldtrehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtik<idtet6s6hez szi.iks6 ge s felt6telek bizto sit itsitr a,

i) a fogyaszt6k sz6mSra kcinnyen hozzdfdrheto tigyf6lszolgrilat 6s t6j6koztatiisi rendszer
mtikddtet6s6re,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapititsdra,
k) a tev6kenys6g elkitrisrihoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi krirben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhaszniio legal6bb 2 kiilonb<izo
rirm6rt6kri gytij t6ed6ny kdziil v6l aszthasson,

m) tobblethulladdk elhelyez6s6t szolgii6, a Kdzszolgriltat6 iital biztositott zsik
forgalmazdsdra,

n) a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd5lkod6si Projekt eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak
haszn6lat6ra.

A KdzszolgiitatS hulladdkgazd6lkod6si engeddly6nek sz6ma: OKTF-KP12538-1012016
A Kciz szol giitat6 me gfel e 16 s6 gi v6lemdny6nek szirma: OHKT 37 00 -9 6 I 20 I 6

A K<i zszol g iitat6 mino sitd si enged6ly6nek sz6ma : O KTF-KP I 5923 -9 I 20 I 6

5. Mentesiil a Kiizszolgiitatil a 4./ pontban meghatirozott kiitelezetts6g6tol vis major
esetdn, tov6bb6 ha az Onkormiinyzat nem biztosit az ingatlanok megkrizelft6s6hez olyan
titviszonyokat /h6- 6s sfkoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akozitl, amely a
Kiizszolgdltat6 gdpj6rmriveinek balesetmentes k<izleked6s6t biaositja. Ez esetben a

Kiizszolg6ltat6 M akad6ly elhrlrul6sSt kciveto legk<izelebbi szrillit6si napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal k<iteles az elozo elmaradt sz5llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyi sd gri teleptil6si hullad6k elszrillit6srira is.

6. A Kiizszolgiltat6jogosult megtagadni a hulladek elsz6llit6s6t:
az dnkorm6nyzat rendelet6ben eloirtt6l elt6r5 t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommunrilis) hullad6k k<ir6be nem tartozo anyag
keri.ilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si tormel6k, 6llati tetem, mar6, mlrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gytl6kony vagy
robban6 atyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely vesz6lyezteti a

hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gyftjt6berendezdst, illetve iirtalmatlanitiisa sor6n veszelyezteti a kdrnyezetet.)
a hullad6k nem a szabvSnyos, zdrt tdrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgfltat6t6l
v 6srlro lt j e I zett zsdkb an keriil kihe I y ez1sr e,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6edeny mozgat6sakor a

kisz6r6d5s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6rtilt ed6ny)
ha a tiirol6eddny kortil szab6lytalanul, annak mozgatiist 6s tiritdst akadilyozo m6don
tdbblethullad6k kertilt kihelyezesre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6eddnyek matric6jrlnak
hi6nya, illetve sertil6se eset6n.

7. Az alvillalkozfi lteljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhetfl tev6kenys6gek

T.l.Kdzszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6kat igdnybe venni. A Kiizszolgiltat6 azalvillalkozo
i genyb evdtel6t kotel e s az 6 n ko rm 6ny zat szdmir a bej elenteni.
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7.2. A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g66rt a Kiizszolgiltatil irgy felel,
mintha maga jitrt volna el.

8. A Kiizszolgriltatris teljesit6s6vel osszefiiggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kdzszolgiltatf az 1./ pontban meghatdrozott szolg6ltat6si teri.iletre vonatkoz6an elkiilonitett
nyilvrintart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teri.iletr6l elsz6llitott
6s 6rtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyis6 gdt.

9. A kdzszolg6ltat6s igdnybev6tel6re kcitelezettek a kozszolg6ltat6s teljesitds6vel
kapcsolatos minos6gi eszrevdteleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolg6ltat6 szekhely6re
(7632 Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a

Kdzszolgiltat6 kdteles iriisban 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre
k<iteles a Kiizszolgiitat6 kdrnyezetszennyezes eset6ben, ha az a kdzszolg6ltat6si
tev6kenys6gdvel okozati dsszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az
Onkorm6nyzat helyi hullad6kkezel6si k<izszolgiiltatiis rendjerol sz616 rendelet6nek
rendelkezdsdt kifogSsolja, a Kdzszolgitltat6 30 napon beltil koteles az iigyiratot - a panaszos
e gyidej ri 6rte sit6 se mel lett- az 6 n ko rm fny zathoz me gkiildeni.

10. Kiizszolgriltatris dija
10.1. A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmti-
szabilyozirsi Hivatal javaslatiinak figyelembevdtel6vel az illet6kes miniszter rendeletben
allapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjan az illlami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat keretdben az iilam beszedi
a kozszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kdzszolgSltat6si dij meg6llapititsdert felel6s miniszter 6ltal meghatirozott szolgdltatitsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordiniilo szervezetet (a tovSbbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kcizszolgilltat6, a telepiil6si onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
letesitmdny tulajdonosa megad minden adatot ds informrici6t, ami a Koordiniil6 szerv
feladatkrir6nek gyakorl6s6hoz szi.iks6ges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett krizszolg6ltatrlsi dij felosztas6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolgitltat6nak fi zetendo szolgiitatitsi dij at.

10.2
A kdzszolgaltato 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tcirt6nt.

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszeriien haszniil6 termdszetes
szemdly ingatlanhasznAlo reszere, a telepiilesi dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjrin.

T<ibblethulladek gyrijt6s6re szolg6l6 zsitk ira: 3 6 1,- Ft+Afrdb.

Az Onkorm iny zat iital fizetendo I ako s s6gi dij ak :

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(Ft)

Hasznilt
darabsz6m

Havidij iisszesen (nett6
Ft)

I l0-120 literes 269,- 2t4 249.451,-

80 literes 196,- 0 0

60 literes* 147,- 0 0

Osszesen: 214 249.451,-



Szerzodb Felek az dltalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
t<irvdny rendelkez6seinek me gfeleloen j 6mak el.

11. Ailamihullad6kgazd{lkod{sikiizfeladat-ellft6s

1 1.1 Az 6llami hulladdkgazdrilkod6si kozfeladat ell6tiis6ra ldtrehozott szervezet
kijelol6s6rol, feladatkor6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezettsdgek rdszletes szabillyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezdese alapj6n a Kormiiny a Ht. 321A. $ (l) bekezd6sben
meghatinozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zitrtkciruen Mrikdd6 Rdszvdnyt6rsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordinii6 szew a kdzszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 szitmlitkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n Sllitja ki. A kozszolgriltat6 hiSnyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltatiissal
drintett ingatlanhaszniio tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszitmlLzott
kozszolgiitat6si dijr6l 6llit ki szitmlitt. Az ezzeldsszefiigg6sben keletkezo dijkonekci6 eset6n
minden hel1.t6ll6si kritelezettseg a kiizszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolg6ltatiisi
dijktilcinbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordin6l6 szerv a krizszolg6ltat6nak frzetendo esed6kes
szolgiitatirsi dijba beszilmitja. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgriltatrlsrib6l
ered6, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott szriml6kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmeny6rt akozszolgirltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgdltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k<irdt, amelyre nincs k<izszolg6ltatiisi dijfizetds
meghat6rozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
<isszefiiggdsben teljesit6s trirtent. A Koordiniil6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sztiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdekdben.
A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megki.ildi a

k<izszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiiltat6t, hogy a megki.ild<itt ingatlanokon vdgzett
szolgiitatits6nak megfeleloen konigdlja a 20. S (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltat6st
legk6sobb az ertesit6s kezhezvltelet kdveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kcivetoen - a k<izszolgiitato eltdro adatszolgiiltatiisa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a kd z s zo I gdltat6s i dij at az ingatlantu I aj do no s n ak szirri iuza ki .

ll.4 A Koordinii6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszniil6 6ltal hat6ridon beliil ki nem
frzetett kcizszo I g6ltat6si dij behaj trlsa drdekeben intdzkedik.

I 1.5 A Kdzszolg6ltat6 reszdre akdzszolgirltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6t6s6drt
a Koordiniil6 szerv a hulladdkgazdiikoditsi krizszolgriltat6si dij meg6llapftrls66rt felelos
mini szter iiltal me ghat 6r o zott szolgiitatitsi dij at fi zet.

1 1.6 A kozszolgSltat6 az Onkormiinyzat, mint ell6t6sert felelos altal kiadott
teljesitisigazoltissal igazolja, hogy a k6zszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogSsa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazol6snak a k<izszolgiitato iital a Koordinill6 szerv r6szdre a
rendszeres adatszolg6ltatiis keret6ben torteno megktildese a szolgiitatilsi dij fizetdsdnek
felt6tele.
Az Onkormdnyzat kdteles a teljesitdsigazolist aKdzszolgSltat6 r6,szdre a teljesit6ssel erintett
idoszakot koveto 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazolis
kiad6s6val alapos indok ndlkiil kdsedelembe esik, rigy a kdzszolgriltat6 jogosult az ezzel
kapc so I atban ke I etkez o kir irt az Onkorm iny zat fe I 6 drvdnye s iteni .
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ll.7 2016. jflius l. napj6t6l a szolg6ltat6si dijban a hulladekgazditlkoditsi k<izszolgriltat6s

teljes kdzvetlen kcilts6ge megt6ritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6
szerv gondoskodik rigy, hogy a kozszolgdltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a

Koordin6l6 szerv 6ltal kijekilt szervezetnek 6tadni. 2016. jrilius 1. napj6t6l a haszonanyag-

6rt6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

I1.8 A Koordiniil6 szerv a hulladdkgazd6lkoddsi kcizszolg5ltatiisi szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos eget vizsgiila.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a kozszolg6ltat5si szerzod6st

annak megkot6s6t vagy m6dosit6s6t k6vetoen haladektalanul, de legk6sobb 8 napon beliil

elektronikus riton megki.ildi a Koordin6l6 szerv rdszete.

12. A ktizszolgriltatrlsi szez6d6s hatrilya

Felek jelen szerzoddst 2017. januir 01. napjrival kezdodo hat6llyal hatirozott idore, 2021-

december 31. napjfig kiitik.

Felek a szerzod€,st krjzds megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgiltatrisiszez6d6smegsztin6se

A kdzszolg6ltat6si szerzod6s megsztinik
a) a bewre me ghatiirozott idotartam lej 6rt6val,

b) a Klzszol giltat6 j o gut6d n6lktil i me gsztin6 s6vel,

c) eLill6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg,

d) felmond6ssal.

13.1 Az flnkorminyzat a kozszolgSltat6si szerz6d6st a Polg6ri Tdrv6nyk<inyvben

meghat6rozott felmondSsi okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a

Kozszolg6ltat6
o a hullad6kgazd6lkoddsi kozszolgiitatds ell6t6sa sor6n a kdrnyezet vddelmere

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s eloirrisait srilyosan

megs6rtette, 6s ennek t6ny6t a bir6s6g yagy ahat6s6g jogerosen meg6llapitotta,

. a szerzod6sben meg6llapitott k6telezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sfilyosan

megs6rtette.

- A hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltat6si szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kozszolg6ltato nem rendelkezik minositesi engedellyel, tov6bb6 a Ht. 92lB.$ (4)

bekezd6s6ben fo glalt felt6tel bekovetkezese eset6n.

13.2 A K<izszolg{ltat6 a Polg6ri Tdrv6nykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

k<izszolg6ltatdsi szerzodest akkor mondhatja fel, ha

. az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltatdsi szerzod6sben meghatiirozott kdtelezetts6g6t -

a K<izszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a

Krizszolg6ltatOnak kert okoz, vagy akaditlyozza a hulladekgazd6lkod6si

kozszolgrlltat6s teljesit6s6t; vagy

o a krizszolg6ltat6si szerzodes megkdt6sdt kovetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

kozszolg6liat6si szerzod6s tartalmi elemeit :f;gy viltoztatja meg, hogy az a

Kcizszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6s szerzod6sszeni

teljesit6se kdr6be tartozo l6nyeges 6s jogos drdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.
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13.3 Ha a hullad6kgazd6lkodSsi szerzodest a kcizszolg6ltat6 felmondja, a teleptildsi
tinkorm6nyzat haladektalanul gondoskodlk azij kozszolgiitat6 kiv6lasztirsir6l.
A fentiek teljesiil6se esetdn akiizszolgitltat6si szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si ido alatt a kdzszolg6ltato a hullad6kgazdrilkod6si kozszolgdltatilst v6ltozatlanul
ell6tja.

Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerz6dds neki
felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat a k<izszolg6ltat6si dij 50%o-6nak megfelelo
meghirisuliisi kcitb6r fizet6sdre k<iteles.

14. Etjfrds a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kcizszolg6ltat6si szerzod6s megszrin6s e vagy megsztintet6se eset6n, tovribbii, ha a
Kiizszolgdltat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel, a Kozszolgdltat6 az ij kdzszolg6ltat6
kivrilaszt:is6ig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolg{tltat6st viitozatlanul ell6da.
A hullad6kgazd6lkod6si k<jzszolg6ltat6si szerzodds megsziin6se esetdn a krizszolg6ltatas
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilviintartilsait a K<izszolg iitat6 a
teleptil6si dnkorm6nyzatnak akozszolgitltat6si szerzldds megszrin6se napjan ifiadja.

15. Jogvitrik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsosorban az egymis krizcitti t6rgyakisok
sorrin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek targyal6s ritjrin 60 napon beliil nem tudjrik rendezni, a bir6s6gi
eljrir6s lefolytat6srira a P6csi J6r6sbir6srig, illetve drtdkhat6rt6l ftigg<len a P6csi Tcirv6nysz6-k
illet6kessdgdt kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igdny,t vagy nyilatkozatot,koveteldst iriisba kell
foglalni.
A szerziidds teljesitdsdvel kapcsolatos iigyint 6,zdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat rdszdrol:
ndv: Engert Jiinos polgdrmester
telefon: 691376-101
fax:
e-mail:

a Kiizszolg iitatil r6sz6rol :

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

17. Mecsek-Drriva Hullad6kgazdilkodrisi projekt

A Kiizszolgiltatf kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkodrisi projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesitmenyeket 6s eszkdz<iket a kcizszolgriltat6s tJljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezettsdget v6llalnak, hogy akivetik magukat a Tarsul6si Tan6cs hatiirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
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Amennyiben jelen szeruodes b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze
6rvenytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szery, vagy hat6sitg, vagy bir6srig
annak 6rv6nytelens6g6t illlapitla heg, ,igy a szerz6des tdbbi r6sze 6rv6nyes 6s
kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha an6lki.il b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerzoddsben nem szabilyozott k6rddsekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t<irvdny (Ht.), a kdzbeszerzdsekrol szolo 2015. 6vi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a
Magyarorsz6g cinkormitnyzatairol sz5l6 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (Mdtv), valamint a
Polgdri T<irv6nyk<inyvrol sz6lo 2013. 6vi V. t6rv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
iryazati j o gszab iiyok ir6nyad 6 ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegy ez6t, j 6v6hagy6lag irj 6k aki.

Tiittiis, 2017.6v janufr h6nap .. : nap
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