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k6pviseli: Kiss P6l polg6rmester
mint Onko rmimyzat, a tov6bbiakban : Onko rminy zat

D6l-Ko m D6l-Dunrlntrili Kommunrilis Szolgriltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ssdgff Trirsas69
szekhelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
c e gS e gy zekszama: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6sz6ma: I I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pecs-Kok6ny Region6lis
Hul I addkke zelo Kd zp ont I
KSH szd,ma: 1 1 541 587-381 1-572-02
kdpviseli: Biro P6ter iigyvezeto
mint Kozszolgiltat6, a tov6bbiakban: Ktizszolgrlltat6

m6srdszt:

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen ds napon az altbbiak
feltdtelek mellett:

Szerzldo felek jelen k6zszolg6ltatasi szerzodes megkcit6sekor figyelembe vett6k a
kdzbeszerzesekrol sz6l6 2015. evi CXLIII. tv. 15. 5-61, mely szerint a kdzbeszerzdsi
ertekhat6rok:
a) evopat uni6s jogi aktusban meghal|rozott kcizbeszerzdsi es koncesszi6s beszerzesi
erlekhat6rok (a tov6bbiakban : uni6 s ertekhat6rok) ;

b) a kozponti koltsegvet6srol sz6l6 torvenyben meghatdrozott krizbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerzdsi drtdkhat6rok (a tov6bbiakban : nemzeti 6rt6khat5rok).
(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eseteben alkalmazand6 nemzeti ertll<hatinokat a krizponti
kdltsdgvet6srol sz6l6 tdrv6nyben 6vente kell meghatdrozni. Az egyes beszerz6si tingyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
unios ertekhatarokat a mindenkori koltsegvetdsi torvdnyben evente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgdltat6s becstilt ertdke olyan szerzodds eset6ben,
amely nem taftalmazza a teljes dijat:
a) hardrozott idore, negy dvre vagy annal rdvidebb idore kdtendo szerzod6s eseten a szerzodds
idotartama alatti ellenszolg6ltat6s;
b) hatdrozatlan idore kotott szerzodes vagy rLegy dvnel hosszabb idore kotendo szerzodes
eseten a havi ellenszolgiiltatds negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kozt6rsastig 2019. evi kdltsegvetesdrol sz6lo 2018. evi L. torveny 72. g (l)
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15.$ (1) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzesi
drtdkhat6r 2019.janu6r 1-jdtol szolg6ltat6s megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek megelapitiilk, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatdlya al6.
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Szerzodo Felek a telepi.ildsi hulladek gyujtesere, sz6llitdsra ds kezeldsre vonatkozo
kozszolgdltatds folyamatoss6gilnak biztositdsa 6rdekdben a telepi.ilesi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezettsdgek rendezdsdre, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
vegrehajtAs 6ra az al6bbi szerzod6st kotik meg:

1. A szerz6d6s c6lja

l.l. Magyarorszdghelyi onkormanyzatairol szol6 2011.6vi CLXXXIX. torveny 13. S (l)
bekezd6se szerint a helyi kozi.igyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfeladatok kcjrdben
ell6tando helyi 6nkormdnyzati feladatok kozd, tartozik ktildndsen a hulladdkgazd6lkod6s
ds a kornyezet-eg6szsdgtigy (koztisztas6g, telepi.ildsi kornyezet tisztas6g6nak biztositdsa,
rovar- 6s r6gcs6l6irtAs).

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (l) bekezdese
szerint a teleptil6si onkormAnyzat a hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ellat6s6t a
kozszolgAltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatdsi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az 6nkormdnyzat K6pviselo-testtilete ...,.. Kt.sz.
hatttr ozata alapj 6n j 6tt letre.

1.3. A jelen szerzodds cdlja, hogy Koml6sd Kcizseg kozigazgat6si teri..ileten az
ingatlantulajdonosokndl, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasznirlo) keletkezo telepi.ildsi szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az dnkormdnyzat ds a
Kdzszolghltat6 kcizotti kapcsolatot, a Felek jogait es kotelezettsegeit szabtiyozza.

)
2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kdzszolgirltatrit az alihb meghatiirozott feladatok
elvdgzdsevel:
Koml6sd Kdzseg kozigazgat6si teri.ileten a telepiil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyezes
celj6bol tort6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzoddsben rlgzitett idotartamban, valamint
kezelesevel ds 6rtalmatlanitdsdvalkdzszolgitltat6si szerzodes keret6ben:

- vegyes hulladdk gytijtese, kezelese sz6llit6sa heti I alkalommal
- lomtalanit6s dvente I alkalommal
- elktilonitett /szelektiv/ hulladekgyrijtds

2.2. A Kiizszolgiltat6 v6llalja, hogy a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvegzeset2020.
janu6r 1-jen megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapj6n a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult
Koml6sd Kozs6g kdzigazgat6si teriiletdn a telepiil6si hullad6k gyujt6sdre ds kezeldsdre
ir6nyul6 kdzszolgilltat6s ok ell6t6s6ra.

A kcizszolg6ltat6s megnevez6se: teleptildsi hulladdk gyujtesdre es kezel6sdre irdnyul6
kozszolg6ltatoi feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhaszn6lo
ahdztartdsi hulladekhoz hasonl6 hulladek reszetkepezb vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezdds6re tekintettel.

A kcizszolgiltat6s teljesit6s6nek teriileti kiterjeddse: Koml6sd Kcizs6g kozigazgat6si tertileten.
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A kozszolgiltatis kcir6be 1artoz6 hulladdk elhelyezdse ds kezelese: a Kcikenyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kornyezetvddelmi, mrikoddsi
engedellyel rendelkezo hulladdkkezel6 letesitmenyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvrillalisa

3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban frt kozszolg6ltat6s elliltisdra a Kiizszolgdltat6nak
kiz616lagos j ogot biztosit.

3.2. Az Onkormfnyzat kotelezettseget vdllal:

a) a kdzszolgdltat6s hatdkony 6s folyamatos ellttitsithoz a Kiizszolgiitatl szdmaru
sztiks 6 ge s info rmdc i 6 k 6 s adatok szolgilltatis ir a,

b) a kozszolg6ltat6s kcjrdbe nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si
kOzszolg6ltat6ssal t6rteno 6sszehangol6s6nak elosegit6s6re,

tevekenysdgek

c) a kdzszolgaltat6snak a teleptl6sen vegzett m6s kozszolgdltat6sokkal val6
6sszehangol 6s6nak elosegites6re,
a Kiizszo I g iitatd kizdr 6lagos kozs zo I g6ltat6si j o g6nak bi zto s it6s6ra,
a telepiilds lak6i vonatkozds6ban n6v- ds cimjegyzek ittadhsdra, adategyezet6sre,
kedvezmeny, mentesseg esetdn annak alapjdul szolg6l6 adatok iltadisdra,
az Onkormtnyzat 6ltal rendeletben, vagy egydb rn6do., biztositott dijkedvezmeny vagy
mentess6g miatt felmeriilo kdltsegek megtdrit6s6re,
a telepi.ildsi ig6nyek kielegitds6re alkalmas hulladdk gytijtds6re, sz6,llitt.s6ra. kezeldsere
szolg6l6 helyek 6s letesitm6nyek meghalfurozitsira. Ennek keretdben kijelcili - a
Kdzszolgdltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a kdzszolg6ltat6 6tvegye koztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgr{ltat6 altal alkalmazott gepjilrmuvel nem tud behajtani,
a hulladekszdllit6 j6rmu szdmira megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (kiilonos
tekintettel a tdli ho- es sikossag-mentesitdsre, valamint a kozrit urszelv6ny6be bel6g6
fadgak Iev6gds6ra.),
a kd zszolgirltat6si szer zo des ko zzetetelero I a hel y ben szok6so s m6 don gondo sko dik,
gondoskodik az elki.ilonitett hullad6kgytijtesi rendszer helyi felt6teleinek
megszervezdsdrol.

4. AKiizszolg6.ltatdktitelezetts6gei:

4.1"

a) A kozszolg6ltat6 gondoskodik:
- A hdztart6sban keletkezo:

- Vegyes hulladdk heti egyszer
- (Udijlo ingatlanok eseteben az elliltdsi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht.

47.$ (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhaszn6l6k r6sz6re az 6ves hullad6kgazd6lkod6si
kozszo I 96l tat6si d ij 5 O%-ilt kel I meg6l I apitani, )

- Elkiilonitetten gyrijtcltt hulladdk
- Lom hulladek evente egyszeri alkalommal

tcjrtdno 6sszegyi.ij tdserol, el sz6llit6s6r6l 6s kezelds6rol.

- A gazdtikod6 szervezetekn6l keletkez6 hintartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladek
6sszegyrijtesdrol, elsz6llit6s616l 6s kezel6s6rol.

- Az titala i.izemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijt6 udvarban a hulladdk
atvdteldrol, dsszegytijt6s6rol, elsz6llit6s6rol ds kezel6s6rol.

d)

e)

0
s)

h)

i)

i)
k)
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b) Admini s ztr ativ feladatok :

- konyveles,szdmvitel,b6rsz6mfejtes
- adm i ni s zlr 6cio, ny i I vdntart is, adatbini s -kezeles
- jogi tigyvitel
- adatszolgdltat6s

c.) az Onkormdnyzattal egyiittmtikddve a fogyaszt6k szdmira kcinnyen hozzdferheto
rigyfdlszolg6lat 6s tijekoztatdsi rendszer mtikodtet6se (Kozponti iigyfdlszolgdltat cime:7632
Pdcs, Siklosi u. 58.), valamint akozszolgitltatfssal kapcsolatos lakoss6gi tdjekoztatds.

4.2. A Kiizszolgdltat6 kotelezetts6get vAIlal tov6bb6:
a) akozszolghltatis folyamatos 6s teljes koru ell6t6s6ra,
b) a kozszolg6ltat6s meghalfirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesites6re,
c) a kornyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatirozott minosftdsi oszt6ly szerinti

kovetelmenyek biztosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hulladekgazd6lkoddsi
kozszolg6ltatisi szerzod6s hat6lyossdg6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kcizszolg6ltat6s teljesites6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s minos6gri j6rmti, g6p, eszkoz,
berendezds biztosit6sira, a szi.iksdges ldtsz6mri ds k6pzettsdgu szakember alkalmazdsara,

e) a kozszolgdltatds folyamatos, biztonsiigos 6s bovitheto teljesitesdhez sztiksdges
fej lesztesek es karbantart6sok el vegzesere,

0 a kdzszolg6ltat6s kordbe tartozo hullad6k kezeldsdre meghatiirozott helyek es

l6tesitm6nyek i gdnybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mukodtetdsdre es a k0zszolg6ltat6s teljesitesevel dsszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesitdsdre,
h) a nyilv6ntartdsi, adatkezel6si ds adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mukodtet6s6hez sziiksdges feltdtelek biztosit isdr a,

i) a fogyasztok sz6mdra konnyen hozziferheto tigyfdlszolg6lat 6s t6jekoztat6si rendszer

i)
k)

mrikodtetdsdre,
a fogyaszt6i kifog6sok 6s eszrev6telek elintdzesi rendj6nek megAllapitiisAra,
a tev6kenyseg ell6t6s6hoz szi.iksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet
nyirjt a feleloss6gi krirben bekovetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges karok
enyhit6sdre,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtesehez az rngatlanhaszn6l6 legaldbb 2 ki.ilonbozo
0rmert6kii gyujtoedeny kozi.il vSlaszthasson,

m) tobblethulladek elhelyezeset szo19616, a Kozszolg6ltat6 6ltal biztositott zsdk
forgalmazdsdra,

n) a Mecsek-Drdva Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s ldtesitrndny 6llom6ny6nak
haszn6,latdra.

A Kozszolg6ltat6 hulladekgazd6lkod6si engeddly6nek sz6ma: OKTF-KP /2538-1012016.,
PE/KFT/6 0 5 5 -3 I 2017, p E/KTFO I I 55 -7 I 20 t8, PE/KTF O I 0 03 63 -2 I 20 19
A Kozszolg6ltat6 megfelelosegi v6lem6ny6nek szima OHKT - KP/ 17311-5/2018
A Kozszolg 6ltat6 minositdsi enged6lydnek sz6ma: PE/KTFO I 01064-6 12019

5. Mentesiil a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghatirozott kcitelezettseg6tol vis maior
esetdn, tov6bb6 ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az rngatlanok megkozelitesdhez olyan
ritviszonyokat /ho- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egyeb okb6l j6rhatatlan ak)zutl, amely a
Kiizszolgiltat6 gdpj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6sdt biztositja. Ez esetben a
Kiizszolgriltat6 az akad6ly elh6rul6sdt kcjveto legkdzelebbi sz6llitdsi napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyi se gu telepi.il6si hullad6k elsz6llit6sdra is.
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6. A Kiizszolgiltat|jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
az cjnkorm6nyzat rendeleteben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
ha a tiirol6edenyben a teleptil6si (kommundlis) hulladdk kcirdbe nem tartozo anyag
keri.ilt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pitesi tormel6k, 6llati tetem, mar6, m€rgezo
anyag, elektronikai hulladdk, folyekony vagy befagyott zsirad6k, gyrilekony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmu, stilyir tirgy, amely veszdlyezteti a
hulladdkszdllit6ssal foglalkoz6 aLkalmazott egdszsdg6t, vagy megrong6lhada a
gytijtoberendez6st, illetve drtalmatlanit6sa sordn veszdlyezteti a kcirnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, zirt tdrol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgirltat6t6l
v6s6ro lt jelzett zs6kban kertil kihelyez6sre,
a hulladek oly m6don keriil kihelyezesre, hogy a t6rol6edeny mozgatisakor a
kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6ri.ilt eddny)
ha a t6rol6edeny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iiritest akadtiyoz6 modon
tdbblethulladdk kertilt kihelyezesre
arnennyiben a t6rol6ed6nyek jelzese bevezetesre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve s6rtil6se esetdn.

7. Az alvdllalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vEgezhetl tev6kenys6gek

T.l.Kdzszolgfltat6 jogosult alvrillalkoz6kat igdnybe venni. A Kiizszol giltat6 az alviilalkozo
i gdnybevdtelet kdtel es az 6 n ko rm itny zat szilmtrl a bej e r enteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevekenysdgddrt a Kiizszolgilltat(t rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgiltatis teljesitdsevel osszefliggo adatszolg6ltatds biztositilsa drdekeben a
Kiizszolgdltatd az l./ pontban meghatfuozott szolg6ltat6si teliletre vonatkoz6an elktilcjnitett
nyilv6ntart6si rendszert k6teles vezetni, mely tartal mazza a szolg6ltat6si tertiletrol elsz6llitott
ds artalmatlanitott teleptilesi hullad6k mennyiseg6t.

9. A kozszolgdltat6s igenybevetel6re kotelezettek a kdzszol gitltatfus teljesitdsdvel
kapcsolatos minosdgi 6szrev6teleiket, kifog6saikat ir6sban a Kiizszol giitat(t siekhelydre
(7632 Pecs, Siklosi u. 52.) yagy a 7601 Pecs, Pf 176. postacimre kell cimezni, 6s a
Kiizszolgriltatri kdteles ir6sban 15 napon beltil megv6laszolni. Haladdktalanul intdzkedesre
kdteles a Kdzszolg:{ltat6 kdrnyezetszennyezds eset6ben, ha az a kozszolgaltat6si
tevdkenys6gevel okozati dsszeftiggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrevetel az
0nkorm6nyzat helyi hulladekkei.teri kozszolg6ltat6s rendj6roi szo[6 rendeletdnek
rendelkezdset kifog6solja, a Kiizszolgriltat6 30 napon beltil kiiteles az tigyiratot - a panaszos
egyidejri ertesitese mellett- az onkorm ilnyzathoz megktildeni.

10. Kdzszolgflltat6s dija
10.1. A hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatdsi dijat a Magyar Energetikai 6s K6zmti-
szabiiyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdteldvel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A HL 321A. $-a alapj6n az dllami hulladdkgazd6lkod6si kozfeladat keretdben az iilam beszedia kozszolg6ltat6si dijat ds kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgdltat6si dij meg6llapit6s6ert felelos miniszter 6ltal meghat ilrozott szolgilllatitsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordindlo szeruezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 izerv)
hoz ldtre.
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A helyi kcizszolgiltat6, a teleptilesi onkorm6nyzat, valamint a hulladekgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ciot, ami a Koordindlo szerv
feladatkor6nek gyakorl6sdhoz szi.iksdges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kcizszolg6.ltat6si dij feloszt6sanak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdtel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolg6ltatonak fizetendo szolg6ltat6si dijat.

10.2

A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkozszolgdltat6si dij meg6llapit6sa aHl46-48.9 ds 91.9,
valamint a 6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfeleloen tortent.

Edenymeret Egyszeri nett6 i.iritesi dij
(F0

60 liter* 48.-
80 liter 64,-
1 I 0 liter 88,-

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerlnt lak6ingatlant egyediil 6s eletvitelszertien haszn6l6 termdszetes
szemdly ingatlanlaszn6l6 rdszdre, a telepiildsi dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolds alapjdn.

Tcjbblethullad6k gyiijt6s6re szolg6l6 zshk 6ra: 3 6 I ,- Ft+A faldb .

Ipari (eazd6lkodo szervezetek) dijak:

Edenymeret Egyszeri nett6 riritdsi dij
(F0

70 liter 62,-
1 l0 liter 98,-
240liter 215,-
I 100 liter 985.-

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritesi dij
(Ft)

70 liter 56,-
120 liter 97.-
240liter 193.-
1100 liter 887.-

Szerzodo Felek az iitalilnos forgalmi ado megfrzetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA tcirv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.

11. Allamihullad6kgazd{lkodr{sikiizfeladat-elldt{s

11.1 Az 6llami hulladekgazd6lkoddsi krjzfeladat ellittdsira l6trehozott szervezet
kijel6ldserol, feladatkor6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
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kcitelezetts6gek reszletes szabillyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapj6n a Kormdny a Ht. 32lA $ (1) bekezd6sben
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hulladekgazd6lkoddsi
Koordindl6 es Vagyonkezelo Zirtktiruen Mfikddo Rdszv6nytdrsasdgot jelolte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a k6zszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szimlilkat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezdese szerinti adatszolgitltatds alapjdn tilitja ki. A kdzszolgiitato hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolgS.ltatdsa eseten a Koordiniil6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
6rintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisztrmldzott
kdzszolgaltat6si dij16l allit ki szaml6t. Az ezzel osszeftiggesben keletkezo dijkonekci6 esetdn
minden helyt6llasi kotelezettseg aklzszolgdltat6t terheli. Az igy keletkezo kcizszolgalratasi
dijktilonbdzet pozitiv m6rleget a Koordin6l6 szerv a kozszolg6ltatonak fizetendo eseddkes
szolgaltat6si dijba besz6mitja. A kozszolgtitat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltatdsdb6l
eredo, a Koordin6lo szerv iital nem megfelelo adattartalommal ki6llitott szdml6kkal
kapcsolatos valamennyi kovetkezmdnyert akozszolgitltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordiniio szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgirltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kcjrdt, amelyre nincs kozszolg6ltat6si dijfizetes
meghatdrozva az adatszolg6ltatii:sban, ugyanakkor vdlelmezhetl, hogy az ingatlannal
dsszeftiggesben teljesit6s tor16nt. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illetdkes hatos6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgftltat6sb6l hitnyzo
ingatlanok ds sztikseges adataik meg6llapit6sa erdekdben.
A fentiek alapj6n rogzitett ingatlanok adatait a Koordindl6 szerv megki.ildi a
kdzszolg6ltat6nak, es felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megkiildritt ingatlanokon vegzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen konigdlja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az efiesites kezhezvetelet koveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kOvetoen - a kdzszolgl,ltato eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6lo
s zerv a ko zs zo I 96l tat6s i d ij at az ingatlantul aj dono s n ak szitmllzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszdmlitzott 6s az ingatlanhaszndl6 lltalhatdridon behil ki nem
ftzetett kdzszolg6ltat6si dij behaj t6sa drdek6ben intdzkedik.

11.5 A Kdzszolgdltat6 reszere a kozszolg6ltatAsi szerzoddsben rdgzitett feladatok ell6t6s6drt
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij meg6llapitdsdert felelos
m i ni szter al tal me gh at ir o zott szolgl,ltattts i d ij at fi zet.

11.6 A kozszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6sdrt felelos 6ltal kiadott
teliesltdsigazoltissal tgazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesitesigazolasnak a kdzszolg6ltat6 iital a Koordin6lo szew rl,szerc a
rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tdrtdno megktild6s e a szolgitltat6si dij fizetesenek
feltdtele.
Az Onkormdnyzat koteles a teljesitdsigazoldst a Kozszolgitltat6 r6szdre a teljesitdssel drintett
idoszakot koveto 5 napon beltl kiadni. Arnennyiben az Onkormfnyzat a teljesit6sigazolls
kiaddsdval alapos indok n6lktil kdsedelembe esik, tigy a kozszolglltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo ktrit az Onkorm6nyzat fele drvenyesiteni.

ll.7 A szolgdltat6si dijban a hulladekgazd6lkod6sikozszolgiltat6s teljes kdzvetlen koltsdge
megtdritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rl6kesit6sdrol a Koordin6l6 szerv gondoskodik ugy,
hogy a kozszolgdltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesitdsbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.
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11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerz6d6s Ht. 92lB, $ (2)
bekezd6s szerinti megfeleloseg6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkormdnyzat a kozszolg6ltat6si szerzoddst
annak megkotes6t vagy modosit6s6t kovetoen haladdktalanul, de legkdsobb 8 napon beliil
elektronikus tton megktildi a Koordin6l6 szerv reszere.

12. A kiizszolgiltatdsi szerz6d6s hatdlya

Felek jelen szerzoddst 2020. janudr 01. napj6val kezdodo hat6llyal hat6rozott idore, 2029.
december 31. napjdig kiitik.

Felek a szerzod6st kozos megegyezessel, csak irisban m6dosithatj6k.

13. Akiizszolgfltatdsiszerz6d6smegsziin6se

A kozszolgdltat6si szerz6d6s megsztinik
a) a b enne me ghatdr ozott idotartam lej 6rt6v al,
b ) a Kozszol g6ltatri j o gut6d ndlkiili megszrin6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdodcitt meg,
d) felmond6ssal
e) afelek kcizcis megegyez6sdvel

13.1 Az Onkormdnyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6st a Polg6ri Torvenykonyvben
meghatdrozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kozszolgdltat6

. a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6tasa sor6n a kornyezet vddelmdre
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a rd vonatkoz6 hat6s6gi ddntds eloir6sait srilyosan
megs6rtette, 6s ennek teny6t a bir6sdg vagy a hat6sdg jogerosen meg6llapitotta,

. a szerzod6sben meg6llapitott kcitelezetts6gdt neki felr6hat6 m6don sirlyosan
megsdrtette.

A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si szerzod6st az Onkormdnyzat felmondja, ha a
KozszolgSltat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel vagy megfelelosdgi vdlemdnnyel

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Torvdnykcinyvben meghat6rozottakon trilmenoen a
kdzszolgilltatbsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

. az Onkormdnyzat a kozszolg6ltatdsi szeruoddsben meghatirozott kotelezettsdgdt -
a Kozszolg6ltat6 felsz6litdsa ellenere - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a
Kdzszolg6ltat6nak k6rt okoz, vagy akadllyozza a hulladdkgazd6lkodasi
kozszolgilltat6s telj esitesdt; vagy

. a kozszolg6ltat6si szerzod6s megkotdset kcivetoen hatdlyba l6pett jogszabiiy a
kdzszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy vdltoztatja meg, hogy az a
Kdzszolgdltatonak a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatds szerz6desszeli
teljesit6se kcirdbe tartozo ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mdrt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzod6st a kozszolg6ltat6 felmondja, a teleptilesi
onkorm6nyzathaladektalanul gondoskodik azij krizszolg6ltat6 kiv6laszt6s6r6l.

A fentiek teljesiildse esetdn akozszolgdltat6si szerzod6s felmonddsi ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kozszolg6ltat6 a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6st v6ltozatlanul
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ellatja.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a
szerzodds neki felr6hat6an szunik meg, az 0nkorm6nyzat az eves kozszolg6ltat6si dij 5O%-
6nak megfelelo meghiusul6si kdtbdr fizetesere kdteles.

14. Eljrlrr{s a szerz6dfls megsziin6se eset6n

A kcizszolg6ltat6si szerzodds megszrin6s e vagy megsztintet6se eset6n a Kozszolg iitat6 az ij
kOzszolg6ltat6 kiv6lasztitstrig, de legfeljebb 6 h6napig a kozszolg6ltat6st v6ltozatlanul ell6tja.
A hulladekgazditlkoditsi kcizszolg6ltatdsi szerzodds megsztin6se eset6n a kozszolg6ltatds
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban levo iigyek iratait es nyilvdntart6sait a Kozszolgitltato a
telepi.ilesi onkorm6nyzatnak a kozszolgdltat6si szerzodes megsztin6se napjan atadja.

15. Jogvit6k int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymds kozcitti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s rid6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytat6sira a P6csi J6rdsbir6s6g, illetve drtekhat6rt6l ftiggoen a P6csi Tdrvdnyszdk
illetdkesseget kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzodessel kapcsolatos b6rmely igenyt vagy nyilatkozatot, k6vetel6st ir6sba kell
foglalni.

A szetzodes teljesitesdvel kapcsolatos tigyintezesre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkorm inyzat rdszerol:
ndv: Kiss P6l polg6rmester
telefon: 821491-404
e-mai I : babocsa@somogy.hu

a Kiizszo lg 5ltat6 r6szero I :

ndv: Bir6 Pdter rigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

I 7. Mecsek-D rr{va Hullad6kgazdrilkodr{si Pro gram

A Kiizszolgdltatil koteles igenybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
kereteben megval6sulo letesitmdnyeket es eszkozdket a kozszolg6ltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek k6telezettseget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a Tfrsul6si Tandcs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6des b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rd,sze
ervenytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s 69, vagy bir6sag
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annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja ffieg, irgy a szerzod6s t6bbi resze ervenyes ds

kikenyszeritheto, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerzod6st nem krjtritte volna meg.

Ajelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kdzbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny (Kbt,), a

Magyarorsz6g onkormdnyzataftol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (Motv), valamint a

Polgdri Torv6nykonyvrol szolo 2013. 6vi V. torv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkozo
ilgazatrj o gszabdlyok irdnyadoak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa es ertelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j 6v6hagyolag irj ak al6.

/:

Koml6sd Kiizs6g Kiizszolgdltat6
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