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- tov6bbiakban egytittesen: Felek - k<izcitt az alulirott helyen 6s napon az ali.bbiak
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolg6ltat6si szerzod6s megk<it6sekor figyelembe vettdk a
kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerzesi
6rtdkhatrirok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozoti kdzbeszerzdsi es koncesszi6s beszerz6si
ertdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drt6khat6rok);

b) akozponti koltsdgvetdsrol sz6l6 tcirv6nyben meghatdrozott kdzbeszerzesi ds koncesszi6s
beszerzdsi drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerzesi trlrgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti drtdkhat6rokat a kozponti
kdltsegvetdsrol sz6l6 t<irv6nyben dvente kell meghatitrozni. Az egyes beszerzdsi titrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatinozotl -
uni6s drtdkhat6rokat a mindenkori kcilts6gvetdsi t<irv6nyben dvente rdgzfteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiitat6s becstilt 6rtdke olyan szerzodes esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirozott idore, n6gy 6vre vagy arcitl rcividebb idore kdtendo szerzodds esetdn a
szerzodds idotartama alatti ellens zolgiitatds;

b) hatinozatlan idore kdtdtt szerzodes vagy n6gy 6vndl hosszabb idore k<itendo szeruodes
eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kozt6rsasiig 2017. 6vi kciltsdgvetdserol sz6l6 2016. dvi XC. t<irvdny 70. $ (1)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15. S (1) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerzdsi
drtdkhat6r 2017.janu6r 1-j6tol szolgiltatits megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjiik, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kdzbeszerz6si elj6r6s
hatiiya al6.



Szerzodo Felek a telepiilesi hullad6k gytijtds6re, sziilitisra 6s kezeldsre vonatkoz6
kdzszolgiitatiis folyamatoss6g6nak biztositiisa 6rdek6ben a teleptilesi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi cinkorm6nyzati rendelet
vdgrehajt6sina az al6bbi szerzod6st kotik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszitg helyi dnkormitnyzatair6l s2616 2011. dvi CLXXXIX. tcirveny 13. $ (1)
bekezddse szerint a helyi kozi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok kordben
ell6tand6 helyi cinkorminyzati feladatok koze lartozik kiilcin<isen a kcirnyezet-eglszsdgtgy
(koztisztasrig, telepiil6si kdmyezet tisztas6grinak biztosit6sa, rovar- ds r6gcsril6irt6s) 6s a
hulladdkgazd6lkodds.

A hulladdkr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezddse

szerint a telepiildsi dnkorminyzat a hullad6kgazdilkod6si kozszolg6ltat6s ellititsirt a

kdzszolg6ltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkodfsi kdzszolg6ltatdsi szerzodes ritj6n biztositja.

hatdrozata alapj6n jott ldtre.

1.3. A jelen szerzodes celja, hogy Versend K6zsdg kozigazgatdsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhaszniio) keletkezo telepiil6si szildrd hulladdk kezelesdre fenn6ll6 kdzszolgiitatiissal
kapcsolatban a hatrilyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat es a

Kiizszolgittat6 koz<jtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezettsdgeit szabiiyozza.

2.
2.1. Az Onkormrinyzat megbizza a Kiizszolgiltatilt az ali-bb meghatitrozott feladatok
elvdgzesdvel:
Versend Kcizsdg kozigazgat6si teriileten a telepi.ildsi hullad6k begy'tijtdsdvel ds elhelyezds

cdljrib6l tortdno rendszeres elsz6llitiis6val a szerzod6sben rdgzitett idotartamban, valamint
kezeldsdvel 6s 6rtalmatlanititsilal - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazdiikod6si Program eszkoz-

es ldtesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybevdteldvel-, kcizszolg6ltat6si szerzodes keret6ben:

- vegyes hullad6k sziilitisa heti 1 alkalommal
- lomtalanit6s dvente 2 alkalommal
- elktilonitetten gytij tott hulladdk elsziilitisa, kezeld se

2.2. A Kiizszolg{ltatri a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elvegzdsdt 2018. janu6r 1-jdn

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapjitn a Kiizszolgiltatil, a Ht.-ben, illetve az rde vonatkoz6
jogszabillyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

Versend Kdzs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiildsi hullad6k gytijtdsdre ds kezelesdre

ir6nyul6 k6zszolg6ltat6sok ell6t6sara.

A kozszolg6ltatis megnevez6se: telepiil6si hullad6k gy[ijt6sdre 6s kezeldsdre ir6n1ul6
kcizszolgdltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termeszetes szemdly ingatlanhaszniio
ahiutartisi hutlad6khoz hasonl6 hullad6k reszdtkepezo vegyes hulladdk6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezdes6re tekintettel.

A kdzszolg6ltat6s teljesit6sdnek tertileti kiterjed6se: Versend K6zsdg kozigazgat6si teriiletdn.



A kdzszolg6ltat6s k6rdbe tartozo hulladdk elhelyezdse ds kezelese: a Krikdnyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kcizpontban, a gdrcsdnyi lerak6ban, vagy m6s, kcimyezetvedelmi, mtikod6si
engeddllyel rendelkezo hulladdklerak6ban.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gv:illalisa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt kdzszolgiitatis ell6t6siira a Kiizszolgiltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkorm6nyzat kcitelezettseget v6llal :

a) a kozszolgriltat6s hatdkony es folyamatos ellitdsithoz a K0zszolgiitat6 szitmina
s ziiksd ge s informrlc i6k e s adatok szolgiitatisir a,

b) a kozszolgriltat6s kcirdbe nem tartozo hulladdkgazdrilkod6si tevdkenysdgek
kozszolg6ltat6ssal trirtdnci 6sszehangolils6nak elosegitdsdre,

c) a kozszolgrlltat6snak a teleptl6sen vegzett m6s k<izszolgiiltatAsokkal val6
6sszehangoliisiinak elosegitesdre,

d) a Kiizszolgiltat6 kiz6r6lagos kcizszolgiiltat6si jog6nak biztosit6siira,
e) a telepi.iles lak6i vonatkoz6siiban nev- 6s cimjegyzek iltadilsiLra, adategyezetdsre,

0 kedvezm6ny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok itadisitra,
g) az Onkorminyzat illtal rendeletben, vagy egydb m6don biztositott dijkedvezmdny vagy

mentes se g miatt felmertilo kciltsd gek me gt6ritdsdre,
h) a teleptil6si ig6nyek kieldgit6sdre alkalmas hulladdk gy[ijtdsere, sziilitdsdra. kezelds6re

szolgiio helyek 6s ldtesitm6nyek meghatirozisitra. Ennek keretdben kijelcili - a
Kiizszolgfltatr6val egyeztefute - azokat a gyrlijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a k<izszolg6ltat6 iitvegye kdztenileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

i) a hulladdkszrillit6 j6rmri szdmitra megfelelo ritviszonyok biztosit6siira, (ktilonds
tekintettel a tdli h6- es sikoss6g-mentesitdsre, valamint a k6zrit tirszelvdny6be bel6g6
farigak levrlgiisara. ),

j) akdzszolgitltat:lsi szerzridds kdzzetetelerril a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
k) gondoskodik az elktikinitett hulladdkgy'rijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeser(il.

4. AKiizszolgiitatilkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:
- A hiatart6sban keletkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer

Gdiil6 ingatlanok esetdben az ell6trlsi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht.
47.$ (4) bekezd6se alapjitn az ingatlanhasznril6k r6,szdre az dves hulladdkgazdrilkodrisi
kozszolgiitat6s i dij 5 lyo - 6t ke I I m e grll lapitan i. )

ii. Elki.ikinitetten gffitdtthulladdk
iii. Lom hulladdk dvente kdtszeri alkalommal

tcirt6no risszegyrij tdsdrol, elsz6llit6s6r6l es kezeldserol.

- A gazdiikod6 szervezetekndl keletkezo h6ztart6si hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
dsszegytij tdsdrol, elsz6llitris6r6l 6s kezeld serol.

- Az iitala tizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hulladdkgyrijto udvarban a hulladdk
6tv dteldrol, ris sze gytijt6s6rol, elsz6llft6s6r6l es kezeldsdrol.

b) Adminis ztrativ feladatok :

- k6nlwelds, sz6mvitel, b6rsz6mfejtes 
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- adminis ztrircio, nyilv6ntart 6s, adatbdzis-kezelds
- jogi tigyvitel
- adatszolgriltatiis

c.) az Onkorminyzattal egytittmtikddve a fogyaszt6k szimfua k<innyen hozziferhetiS
iigyfdlszolgrllat 6s ti$ekoztatitsi rendszer mtikodtetdse (Krizponti tigyf6lszolgiiltat cime: 7632
Pecs, Sikl6si u.52.), valamint akozszolgirltatiissal kapcsolatos lakoss6gi tijekoztatis.

4.2. A Kiizszolgf ltatri kdtelezettsdget viillal tov6bb6 :

a) akozszolgitltat6s folyamatos ds teljes k6ni ell6tris6ra,
b) akozszolgirltatris meghatdrozotl rendszer, m6dszer 6s gyakorisiig szerinti teljesftdsere.
c) a kcirnyezetvddelmi hat6srig iital meghat6rozott mincisit6si osztiily szerinti

kcivetelmdnyek biztosit6sara ds a minosit6si engeddly hulladdkgazdrilkod6si
kdz szo I giilt atasi szerzodd s hatrllyo s s iig6nak i dej e alatti fo lyamato s me gl dtdre,

d) a kdzszolgiiltat6s teljesitdsdhez szi.ikseges mennyisdgti 6s minosdgri jilrmri, gdp, eszkciz,
berendezds biztositiis6ra, a sziiks6ges ldtsz6mri es kdpzettsdgti szakember alkalmazasdra,

e) a ktizszolgi'ltatis folyamatos, biztonsiigos 6s bovitheto teljesitdsdhez szi.iksdges
fej lesztdsek 6s karbantartiisok elve gzesdre,

0 a k<izszolg6ltatris krirdbe tartozo hulladdk kezelesdre meghatdrozott helyek es
ldtesitmdnyek ig6nybevdtel6re,

g) nyilv6ntart6si rendszer mrikcidtetdsdre 6s a k<jzszolgiitatis teljesitdsdvel cisszefliggo
adatszolgiiltat6s rendszeres telj esitds6re,

h) a nyilviintart6si, adatkezelesi ds adatszolg6ltat6si rendszer ldtrehoz6s6hoz ds folyamatos
mrik<idtetd s 6hez sziiks6 ge s fe lt6te I ek bizto s it asar a,

i) a fogyasztok szdmdra ktinnyen hozzhferheto i.igyfdlszolg6lat es titjekoztat6si rendszer
mtikddtet6s6re,

j) afogyasztoi kifogrisok es dszrev6telek elintdz6si rendjenek megiillapitdsdra,
k) a tevdkenysdg ell6t6s6hoz sztiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi kdrben bekcivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok
enyhftdsdre,

l) biaositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijtds6hez az ingatlanhaszn6.lo legakibb 2 ktilonbcizo
tirm 6rt6kti gffi to e ddny k<iztil v6laszthas son,

m) tdbblethulladdk elhelyezds6t szolgiio, a Kozszolgitltat6 6ltal biztositott zsdk
forgalmaz6s6ra,

n) a Mecsek-Dr6va Hulladdkgazd6lkod6si Program eszkdz- 6s ldtesitmdny dllomrlnyiinak
hasznillatdra.

A Kciz szo I g iitat6 hull addkgazd6lkod6s i engeddlyenek sz6ma : OKTF-KP t2538-10 I Z0 I 6
A Kci zszol g iLltat6 me gfe I e I o sd gi vdlemenydnek szdma: o HKT 30 122 -2 -20 17
A Kdzszolgiiltat6 minositdsi engeddly6nek sz6ma: PE,TKTB t2022-2612017

5. Mentesi.il a Kiizszolgiltat| a 4.1 pontban meghatirozott kdtelezettsegdtril vis major
esetdn, tov6bbri ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkrizelitesdhez olyan
ritviszonyokat ftr6- ds sikoss6g mentessdg, illewe egy6b okb6l j6rhatatlan akiizitl, amely a
Kiizszolgiltat6 gdpjirmtiveinek balesetmentes kcizlekeddsdt biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltatt6 az akad6ly elh6rul6srit kciveto legk<izelebbi sz6llit6si napon kciteles
szolgilltatni, mely alkalommal kdteles az el6z6 elmaradt szrillitrlLsi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti teleptilesi hulladdk elsz6llitiisira is.

6. A Kiizszolgriltatri jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:
az dnkormiinyzat rendeletdben eltiirtt6l eltdro t6rol6edeny kihelyez6se esetdn,



ha a tiirol6eddnyben a teleptil6si (kommunrllis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag
kertilt elhelyezesre (pl. fon6 hamu. ko-, dpitesi tcirmeldk, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsiradek, gyrilekony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely vesz6lyezteti a

hulladdksz6llit6ssal foglalkozo alkalmazott egeszsdget, vagy megrongiilhada a

gytijtoberendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n vesz6lyezteti a k<irnyezetet.)

a hulladdk nem a szabv6nyos, zirt tirol6eddnyben, illewe nem a Ktizszolgdltat6t6l
viis 6rolt j e I zetl zsitkban kertil kihelyezd sre,

a hulladdk oly m6don kerill kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny mozgat6sakor a

kisz6r6dds veszdlye fenn6ll (nem lez6rt. illetve sdriilt eddny)
ha a tarol6edeny kdri.il szabrllyalanul, annak mozgat6st es tiritest akaddlyozo m6don
tcibblethullad6k kertilt kihelyez6sre
amennyiben a tiirol6edenyek jelzdse bevezetdsre keriil - a t6rol6eddnyek matrici$itnak
hi6nya. illewe sdriil6se esetdn.

7. Az alvillalkoz6 I teljesft6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgfltatri az
alv6llalkoz6 igdnybeveteldt kdteles az Onkorm finyzat szfumdra bej elenteni.
7.2. A Felek rcigzitik, hogy az alviillalkoz6 tevdkenysdgddrt a Kiizszolgiitttf rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A KtizszolgiltatSs teljesitesdvel osszefiiggo adatszolgriltatis biztositiisa drdek6ben a
Kiizszolgdltatd az l./ pontban meghatdrozott szolg6ltat6si teniletre vonatkoz6an elkiil<initett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgilltat6si tertiletrol elsz6llitott
ds iirtalmatlanitott telepiildsi hulladdk mennyis6 get.

9. A kcizszolgiiltatds ig6nybevdteldre kdtelezettek a kdzszolg6ltat6s teljesitds6vel
kapcsolatos minosdgi dszrevdteleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszolgiitat| szdkhelyere
(7632 Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, ds a
Kiizszolgiltat6 koteles ir6sban 15 napon beltil megvillaszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre
k6teles a Kozszolg:iltatri kornyezetszennyezes esetdben, ha az a k6zszolg6ltat6si
tevdkenysdgdvel okozati cisszefl.iggesben van. Amennyiben a panas4 dszrevetel az
Onkorm6nyzat helyi hullad6kkezeldsi kozszolgiitatds rendjdrol sz6l6 rendeletdnek
rendelkezdsdt kifog6solja, a Kiizszolgfltatri 30 napon beltil k<iteles az tigyiratot - a panaszos
e gyidej ri 6rte s ite se m e I I ett- az 6n ko rm iny zathoz me gkiildeni.

10. Kiizszolgfltatis dija
10.1. A hulladdkgazd6lkod6si ktizszolgiiltatasi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmti-
szabilyozirsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdtelevel az illetdkes miniszter rendeletben
iilapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hulladdkgazd6lkod6si k<izfeladat keretdben az iilam beszedi
a kcizszolg6ltatdsi dijat ds kifizeti a krizszolg6ltat6knak a hullad6kgazddlkod6si
k<izszolgiiltat6si dij meg6llapitrls66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgiitatirsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz letre.
A helyi kcizszolg6ltat6, a telepiilesi onkormiinyzat, valamint a hulladdkgazdiilkod6si
ldtesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6lo szerv
feladatkor6nek gyakorlils6hoz sziikseges.



A miniszter rendeletben rillapitja meg a beszedett kcizszolg6ltat6si dij felosztiis6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdteldvel rendeletben rillapitja meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolgirltat6nak fi zetendo szolg6ltat6si dij at.

10.2
A kcizszolgiitat6 6ltal alkalmazottkdzszolg6ltatiisi dij meg6llapitiisa a Ht. 46-48.$ ds 91.9,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen t<irtdnt.

Az ingatlanhaszn6l6k iital fizetendo iiritdsi dijak:

Lakoss6gi dijak:

60 literes eddny: 107,- Ft + Afa*

80 literes eddny: l7g,- Ft + Afa

I l0-120 literes eddny: lg7,-Ft+ Afa

Ipari (gazdilkod6 szervezetek) dijak:

60 literes ed6ny: 119,- Ft + Afa

70 literes eddny: 139,- Ft + Afa

110 literes eddny: 2lg,-Ft + Afa

240 literes eddny: 478,- Ft + Afa

60 literes ed6ny: 107,- Ft + Afa

70 literes eddny: 136,- Ft + Afa

110-120 literes edeny: 197,-Ft + Afa

240 literes eddny: 465,- Ft + Afa

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil 6s dletvitelszertien haszn6l6 term6szetes
szem6ly ingatlanhaszn6l6 resz6re, a telepiil6si cinkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolds alapjrin.

Tdbblethullad6k gffitesdre szolgii6 zsik ira; 361,- Ft+Afaldb.

SzerzodiS Felek az iitalitnos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatiilyos
AFA torv6ny rendelkezdseinek megfeleloen jarnak et.

11. Attami hullad6kgazdilkod{si kiizfeladat-ellftfs

1 1.1 Az rillami hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladat elldtisira ldtrehozott szewezet
kijeltildsdrol, feladatk<irdrol, az adatkezelds m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltatAsi
kdtelezetts6gek rdszletes szabiilyair6l sz6l6 69/2016. (IU. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjrin a Kormilny a Ht. 321A. $ (1) bekezddsben
meghatirozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hulladdkgazdrilkodrisi
Koordiniil6 ds VagyonkezelS Zirtkonien Mrikddo Reszv6nyt6rsas6got jekilte ki.

11.2 A Koordintil6 szerv akozszolg ltat6si dijakra vonatkoz6 szitmlikat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatris alapjan 6llitja ki. A krizszolgiitato hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolgriltatdsa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgilltat6ssal
6rintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordinrll6 szerv illtal legut6bb kiszitmlfuzott
klzszolgiltat6si dijr6l ellit ki szdmlit. Az ezzel <isszefi.igg6sben keletkezo dijkorrekci6 esetdn
minden helytrill6si k<itelezettsdg a klzszolgaltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolgiiltat6si



dijkiil<inb<izet pozitiv mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes

szolg6ltat6si dijba beszrlmitja. A kdzszolgiitato hi6nyos vagy helyelen adatszolgriltatSsrib6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelelo adattartalommal kirillitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kcivetkezmenydrt akozszolgirltat6t terheli a felelosseg.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapftj a azon ingatlanok kdret, amelyre nincs k<izszolgiiltat6si dijfizetds
meghatilrozva az adatszolg6ltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefiiggesben teljesitds tortdnt. A Koordiniil6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l hifunyzo
ingatlanok ds sztiksdges adataik meg6llapitrisa drdek6ben.
A fentiek alapj6n rcigzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szerv megkiildi a
kcizszolgrlltat6nak, ds felhivja a k<izszolgiitat6t, hogy a megki.ildcitt ingatlanokon vegzett
szolgiiltatiis6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az 6rtesitds kezhezveteldt kdveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kovetoen - a k<jzszolgiitato eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s z e rv a k<i z s z o I g6ltat6s i d ij at az ingatlantul aj dono s n ak szitmlinza ki.

ll.4 A Koordiniio szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhaszniio iitalhathridon beliil ki nem
frzetetl k<iz szo I giiltates i dij behaj t6sa drdek6ben intd zkedik.

11.5 A Kdzszolgiitato rdszere akozszolg6ltat6si szerzoddsben rrigzitett feladatok ell6tiis6ert
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdilkoditsi kcizszolgeltatAsi dij megdllapft6sridrt felelos
mini szter 6ltal m e ghat itr ozott szo I g6ltat6s i dij at fizet.

I 1.6 A kdzszolgriltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felelos itltal kiadott
teliesitisigazoltissal igazolja, hogy a kozszolgiiltat6 teljesitesdvel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolgiltat6 iital a Koordin6l6 szerv r€,sz6re a
rendszeres adatszolgiiltat6s keretdben t6rtdno megktlddse a szolgiitatitsi dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorminyzat koteles a teljesitesigazolist aKozszolgiitat6 rdszere a teljesitessel erintett
idoszakot kciveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormanyzat a teljesit6sigazolils
kiad6s6val alapos indok n6lki.il kdsedelembe esik, ,igy a kozszolgiitat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirdt az Onkorm6nyzat fele drvdnyesiteni.

ll.7 2016. julius 1. napjrit6l a szolgiitatrisi dijban a hulladdkgazditlkoditsi kdzszolg6ltat6s
teljes kcizvetlen koltsdge megtdritdsre keriil, igy a haszonanyag ertdkesitdserol a Koordin6l6
szerv gondoskodik rigy, hogy a k<izszolgiitat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a
Koordin6l6 szerv 6ltal kijel<ilt szervezetnek 6tadni. 2016.jrilius 1. napj6t6l a haszonanyag-
6tdkesit6sbol eredo bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti meg.

11.8 A Koordindlo szerv a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgitltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)
bekezdds szerinti megfelelos eget vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkormdnyzat akozszolg6ltat6si szerzoddst
annak megkcit6sdt vagy m6dositiisiit k<jvetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus fton megki.ildi a Koordin6l6 szerv rdszere.

12. A kiizszolg6ltatisi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerzoddst 2018. januir 01. napj6val kezdodo hatiilyal,5 6ves hatirozott idore,
2022. december 31. napj6ig k6tik.

Felek a szerziSdest kcizds megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatjrik.



13. Akiizszolgriltatisiszerz6d6smegszfin6se
A k6zszolgriltatrisi szerzodds megsztinik
a) a benne me ghatiirozott idotartam lej irtix al,
b ) a Kdzszolgrtltatri j o gut6d nd lki.il i m e gsz[in6 sdv e l,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds mdg nem kezdod<itt meg,
d) felmond6ssal
e) afelek kcizos megegyezdsdvel.

13.1 Az Onkorminyzat a kcizszolgiitatisi szerzrid6st a Polgriri Tdrv6nykcinyvben
meghat6rozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a
Kdzszolgriltat6

o a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiltatis elliitiisa sor6n a kcirnyezet vddelm6re
vonatkoz6 jogszabrilyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddntds eloiriisait srilyosan
megsertette, 6s ennek teny6t a bir6silg vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta,

. a szerzoddsben meg6llapitott k<jtelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsertette.

- A hulladekgazd6lkodiisi kdzszolgriltat6si szerzciddst az Onkorminyzat felmondja, ha a
K<izszolgrlltat6 nem rendelkezik minositesi enged6llyel vagy megfelelos6gi vdlemdnnyel

13.2 A Kcizszolgiitat6 a Polg6ri Tdrvdnyk<inlvben meghat6rozottakon trilmenoen a
k<izszolg6ltatisi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

. az Onkormiinyzat a kcizszolg6ltatdsi szerzod6sben meghat6rozott kritelezettsdg6t -
a Kcizszolgriltat6 felsz6lft6sa ellendre - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a
Kdzszolgriltat6nak k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hulladdkgazd6lkodrlsi
kdzszolg{,ltat6s te lj esitd set ; vagy

o a kozszolg6ltatiisi szeruodes megkdtes6t kdvetcien hatrilyba ldpett jogszab6ly a
kdzszolgriltatiisi szerztidds tartalmi elemeit igy viltoztatja meg, hogy az a
Kcizszolgrlltat6nak a hulladdkgazd6lkod6si k<izszolgiiltatris szerzodesszerti
teljesitese ktirdbe tartozo ldnyeges ds jogos drdekeit jelentos m6rt6kben sdrti.

13.3 Ha a hulladekgazdiikod6si szerzoddst a kozszolgitltat6 felmondja, a teleptil6si
<inko rm iiny zat haladdktal anul gondo s ko d rk az ij ko zszol giitat6 ki vril as ztds 6r ol.

A fentiek teljestildse esetdn akozszolgirltat6si szerzodes felmondrisi ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a kcizszolg6ltat6 a hulladdkgazd6lkodrisi k<izszolgrlltat6st v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a
szerziSdes neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az eves kcizszolg6ltatrlsi dij 5O%-
6nak megfelelo meghirisul6si kcitbdr fizet6sdre kdteles.

14. Eljr[rds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kcizszolg6ltatesi szerzodds megsztindse vagy megsztintet6se esetdn a Kcizszolgiitat6 az ij
kozszolg6ltat6 kivillasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltat6st viitozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdrilkodiisi k6zszolg6ltat6si szerzodds megsztindse eseten a kdzszolg6ltat6s
elliit6s6val kapcsolatos, folyamatban ldv<i iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Klzszolgiltato a
telepiil6si 6nkorm6nyzatnak a kcizszolg6ltatdsi szerzodds megsztindse napjrin ifiadja.

15. Jogvitrik int6z6se



Felek megrlllapodnak, hogy az esetleges jogvitakat elsosorban az egymis
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s utjrin 60 napon beltil nem tudj6k
elj6r6s lefolytat6s6ra a Pecsi J6riisbir6s6g, illetve 6rtdkhatiirt6l filggrien a
illetdkessdget kdtik ki.

kcizcitti targyal6sok

rendezni, a bir6sagi
Pdcsi Tdrvenyszdk

16. Ertesit6sek
A jelen szerzoddssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k<jveteldst ir6sba kell
foglalni.
A szerzodes teljesitdsdvel kapcsolatos iigyintezdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az dnkorm frny zat rdszdrol :

n6v: Kiir6sz Istv6n polgiirmester
telefon: 691696-681
fax:
e-mail:

a Kiizszolg 6ltat6 rdsz6rol :

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

17. Mecsek-Dr6vaHullad6kgazdilkodisiProgram

A Kdzszolg6ltat6 kciteles ig6nybe venni a Mecsek-Drila Hulladdkgazd6lkodrisi Projekt
keretdben megval6sul6 ldtesitmenyeket ds eszkdzdket a kcizszolg6ltat6s teljesitdse kapcsiin.

Felek kdtelezettsdget v6llalnak, hogy aliivetik magukat a Tiirsul6si Tan6cs hatirozatainak.

18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze
drvdnltelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sitg, vagy bir6s6g
annak drv6nytelensdgdt iilapitja freg, rigy a szerzodds tdbbi rdsze ervdnyes ds
kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha andlkiil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem k6t6tte volna meg.

Ajelen szerzoddsben nem szabilyozolt k6rddsekben elsosorban a hulladdkr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tcirv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. dvi CXLIII. trtrvdny (Kbt.), a
Magyarorsziig cinkormitnyzatairol szol6 2071. dvi CLXXXX. tcirv6ny (M6tv), valaminr a
Polg6ri Tcirv6nykonyvrol sz6lo 2073. 6vi V. tcirvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
ilgazati j ogszabrilyok ir6nyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezdse ut6n. mint akaratukkal mindenben
megegy ez6t, j 6v6hagy6lag irj ak all.
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