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HULLADEKGAZDAI,TOOASI XOZSZOLGALTATASI SZERZoONS

amely l6trejdtt egyrdszr6l: Sz6k6d Kiizs6g Onkormdnyzata
sz6khely: 7763 Szoked, Szdchenyi u.58.
PIR sz6m: 334165

ad6sz6m: | 5334163 -l -02

kdpviseli : Bunyev6cz M6ty6s polg6rmester

mint cinkorm 6ny zat (a tov6bbi akban : O nko rm 6ny zat)

m6sr6szrol: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgfltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gti Trirsasig
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.

c e gS e gy zdkszitma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sziima: I 1541587 -2'02
KUJ szSma:100219306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pecs-Kok6ny Region6lis

Hul I add kke zelo Ko zp ontl
KSH sz6ma: I 1 541 587-381 1-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6

mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolg6ltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alilbbi

feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolg6ltatdsi szerzodes megkdt6sekor figyelembe vettdk a

kozbeszerz6sekrSl sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kdzbeszerzesi

ertdkhat6rok:

a) ew6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si

6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akozponti kdltsdgvet6srol sz6l6 tdrvenyben meghat6rozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s

beszerz6si 6rtdkhatdrok (a tovdbbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolghltat6s becsiilt 6rteke olyan szerzodes eset6ben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatirozott idore, n6gy 6vre vagy anndl rdvidebb idore kotendo szerzod6s esetdn a

szerzod6s idotartama alatti ellenszolg6ltat6s;

b) hatirozatlan idore kotdtt szerzod6s vagy ndgy 6vn6l hosszabb id6re kotendo szerzodds

esetdn a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Koa6rsas6g 2018. evi kolts6gvet6s6rol sz6lo 2017. dvi C. torv6ny 71. $ (1)

bekezd6se rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerz6si

6rtdkhat6r 2018. janu6r l-j6tol szolg6ltat6s megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapid6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s

hatilyaal6.

fi'o



Felek a teleptil6si hulladdk gytijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6 kdzszolgdltat6s
folyamatoss6g6nak biaosit6sa 6rdek6ben a telepiildsi hullad6khoz kapcsol6d6 jogok ds

kdtelezetts6gek rendezesere, az ezzel kapcsolatos helyi onkorm6nyzati rendelet v6grehajt6s6ra

az alilbbi szerzodest k6tik meg:

1. A szerz6d6s c6lja

1.1. A Magyarorszdghelyi rinkorm6nyzatairol sz6lo 2011. evi CLXXXX. torvdny 13. $ (1)

bekezd6se szerint a helyi kdztigyek, valamint a helyben biztosithat6 krlzfeladatok kordben
ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok koze tartozik ktilcincisen a kcirnyezet-egeszs6gtigy
(kriztisztas6g, telepiil6si kdmyezet tisztas6gSnak biztositdsa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s) ds a
hullad6kgazd6lkod6s.

A hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. trirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se
szerint a teleptildsi tinkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatiis ell6t6srit a
kdzszolgriltat6val kdtdtt hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltatdsi szerzodds irtjdn biztosida.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkorminyzat K6pviselo-testiilete (..... .. ....) Kt.sz.
hatitrozata alapjdn jritt l6tre.

1.3. A jelen szerzodes celja, hogy Sz6k6d k<izseg kozigazgatdsi tertiletdn az
ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznalo) keletkezo teleptilesi szllird hulladdk kezel6s6re vonatkoz6an - a hat6lyos
jogszab6lyoknak megfelel6en - az Onkormiinyzat es a Kozszolg6ltat6 kozotti kapcsolatot, a
F el ek j o gait 6s kotel ezetts6 ge it szabily ozza.

2. A szerz6d6s tartalma

2.1. Az Onkorm6nyzat megbizza a K<izszolg6ltat6t a szerzoddsben rdgzitett idotartamra az
al6bb megh atdrozott feladatok elvd gz6sdvel :

Szok6d k<izs6g kozigazgat6si tertilet6n a teleptil6si hullad6k begyrijt6sdvel 6s elhelyezds
c6lj6b6l tdrtdno rendszeres elsz6llit6s6val, valamint kezeles6vel ds 6rtalmatlanitds6val - a
Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s letesitm6ny6llom6ny6nak
ig6nybevetel6vel-, a kdvetkezok szerinti i.itemezessel:

vegyes hulladdk elsziillftrisa heti I alkalommal;
lomtalanit6s 6vente I alkalommal;
elktilcinitett /szelektiv/ hulladdkgyrij tds.

2.2. AKozszolgitltat6 a 2.1. pontban meghatirozott feladatok elvdgz6set2022.janu6r l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj5n a Krizszolgiiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az onkorminyzati rendeletnek megfeleloenkizirolagosan jogosult Szokdd
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kcizseg kozigazgatdsi teriileten a telepril6si hullad6k gytijtds6re 6s kezeldsdre ir6nyul6
kdzszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A kdzszolg6ltatiis megnevezdse: telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
kozszolgiiltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termdszetes szem6ly ingatlanhasznii6
ahdnartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszdtkdpezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6sere tekintettel.

A kozszolg6ltat6s teljesit6s6nek teri.ileti kiterjed6se: Sz5k6d kdzs6g kiSzigazgat6si teri.ilete.

A kozszolg6ltat6s kdrdbe tartozo hulladdk elhelyez6se 6s kezeldse: a Kok6nyi Region6lis

Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak6illlom6son, illetve m6s, kdrnyezetvedelmi, mukod6si

engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezel6 l6tesitm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvillalisa

3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt k<izszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Ktizszolgrlltat6nak
kizdr6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkorminyzat kotelezetts6get v6llal :

a kcizszolgdltatds hat6kony 6s folyamatos ellirtitsirhoz a Kdzszolgaltato szdmdra

sztiks6ges inform6ci6k 6s adatok szol g6ltat6s6ra,

a kozszolg6ltat6s kdr6be nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek

kdzszolg6ltat6ssal tort6no 6sszehangol6s6nak elosegit6s6re,

a k<izszolg6ltatrisnak a telepiildsen vegzett m6s kozszolgiitat6sokkal valo

<)sszehangol6s6nak elo se git6s6re,

a Kozszolg6ltat6 kiziir6lagos k<izszolg6ltat6si j og6nak biztosit6s6ra,

a teleptilds kcizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhaszniioi
vonatko z6s6ban n6v - 6 s c imj e gy zek itadilsitra, adate gye zetlsr e,

kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iltadhsdra,

az Onkorminyzat 6ltal rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny

vagy mentess6g miatt felmertilo k<iltsdgek megt6rit6s6re a KoordinSl6 szerv szamdra,

a telepiildsi ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hullad6k gyrijt6s6re, szillitAsdra, kezel6s6re

szolgrll6 helyek ds l6tesitm6nyek meghatitroz{sitra. Ennek keret6ben kijel<ili - a

Kozszolg6ltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kdzszolg6ltat6 6tvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6ktol,

mely ingatlanokhoz a Kozszolg6ltat6 Sltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

a hullad6kszdllito j6rmri szirmdra megfelelo irtviszonyok biztosit6s6ra, (kiil6n<is

tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit tirszelv6ny6be belog6

failgak lev6gils6ra),

a kozszolg6ltatdsi szerzodeskozzetetelerol a helyben szokdsos m6don gondoskodik,

gondoskodik az elktil<initett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek

megszervez6s6r6l.
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4. AKiizszolgi.Jtatdkiitelezetts6gei:

4.1.

a) A kdzszolgiitat6 gondoskodik:

A hdnartisban keletkezo :

i. vegyes hulladdk heti egyszer;
(Udiilo 6s idoszakosan haszniilt ingatlanok esetdben az elliltisi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k
rdszire azdves hulladdkgazd6lkod6si kiSzszolgiltat6sidij 50%-6t kellmeg6llapitani.)

ii. elkiildnitetten(szelektiv)gyrijtritthullad6k;
iii. lomhullad6k dvente egy alkalommal

tcirteno <i ssze gyrij t6ser6l, elszrillit6srlr6l ds kezelesdrol.
A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezo hiutartisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes
hulladdk osszegytijt6sdrol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6sdrol.
Az 6,ltala i.izemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladdk
6tvdtel6r6l, rissze gyrij t6s6rol, elsz6ll it6sar6l 6s kezel6s6rol.

b) Adminisztrativ feladatok:
kdnyvelds, szdmvitel, bdrsz6mfejt6s
adminisztrdci6, nyilv6ntart6s, adatbrizis-kezel6s
jogi iigyvitel
adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorm funyzattal egytittmrikcidve a fogyaszt6k szilmira konnyen hozziferheto
iigyf6lszolgflat 6s tajekodatdsi rendszer mtikridtetese (Kdzponti tigyf6lszolg6lat cime: 7632
Pecs, Sikl6si irt 58.), valamint akozszolgilltatiissal kapcsolatos lakossdgi trijdkoztat6s.

4.2. A Kdzszolgitltat6 kotel ezettsd get v6l I al tov6bbri :

a) akozszolgdltatiis folyamatos 6s teljes krirti ellilt6s6ra,
b) akozszolgitltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sdre,
c) a k<irnyezetv6delmi hat6s6g tiltal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

kdvetelm6nyek biaosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
kozszolg6ltatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megldt6re,

d) a kozszolg6ltat6s teljesitds6hez sziiks6ges mennyisdgri ds minos6gti j6rmri, gep, eszkciz,
berendez6s biztosit6s6ra, a sz[iks6ges ldtsz6mu es kdpzettsegti szakember alkal mazdsira,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovftheto teljesit6s6hez sziiksdges
fej lesztdsek 6s karbantarttisok elvdgzdsdre,

0 a kozszolgriltatris k<ir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek es
l6tesitmdnyek igdnybevdtel6re,

g) nyilvdntart6si rendszer mtikodtet6sdre es a kdzszolg6ltatris teljesitds6vel osszefiiggo
adatszol g6ltatiis rendszeres telj esft6s6re,

h) a nyilvdntart6si, adatkezel6si 6s adatszolgriltat6si rendszer ldtrehoz6s6hoz 6s folyamatos
mtik<idtet6sdhez s zi.iks6 g e s fe ltdtelek bizto sit 6s6r a,

i) a fogyasn6k szdmira kcinnyen hozzlferheto tigyfelszolgiilat ds trijdkoztat6si rendszer
mtikddtetds6re,

j) a fogyaszt6i kifogrisok ds 6szrevetelek elint6zdsi rendj6nek meg6llapititsira,
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k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyfjt a felel5ss6gi krjrben bek<jvetkezett Onkormtnyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6s6re,

l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6s6hez azingatlanhaszniio legalibb 2 kiilcinb<izo

tirmdrt6kti gytij toed6ny kci ziil v6l aszthas son,

m) tobblethullad6k elhelyezes6t szolg6l6, a Kozszolgiitato 6ltal biztositott zsitk

forgalmaz6s6ra,

n) a Mecsek-Driva Hulladekgazd5lkod6si Program eszkdz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

haszntiatira.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek sziima: PE/KTFO 100202-812021

A Kdzszo I g 6ltat6 me g fel e I 6 s6 gi v6lem6ny6nek sz6ma: KP I 26937 -2 12020.

A Kdzszolg6ltat6 min6sit6si enged6ly6nek sz6ma: PE/KTFO I 01582'212021

Min6sit6si osztfly: C/I.

5. Mentesi.il a K$zszolgiltatl a 4.1 pontban meghatdrozott kdtelezetts6g6t6l vis maior

eset6n, tov6bbii, ha az flnkormanyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelit6sdhez olyan

ritviszonyokat ftr6- 6s sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akozitl, amely a

Kiizszolg6ltat6 g6pjdrmriveinek balesetmentes kozleked6s6t biaositja. Ez esetben a

Kiizszolgiltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kdveto legkdzelebbi sz6llit6si napon koteles

szolg6ltatni, mely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott

mennyis6 gri teleptil6si hulladek elsz6llit6s6ra is'

A Kiizszol g6ltat6 j o go sult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t :

az cinkorminyzatrendelet6ben eloirtt6l eltdro tarol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

ha a tarol6ed6nyben a teleptildsi (kommun6lis) hullad6k kordbe nem tartozo anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, dpitdsi tcirmel6k, dllati tetem, mar6, mergezo

anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyirl6kony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyu ttttgy, amely vesz6lyezteti a

hullad6ksz6llitflssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gytijtoberendez6st, kezel6 berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a

kornyezetet.)
a hullad{k nem a szabv6nyos, zirt tirol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgriltatrit6l

v6s6rolt j elzett zs6kban kertil kihel y ezdste,

a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6roloed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lezSrt, illetve sertilt eddny)

ha a tarol6ed6ny kdri.il szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akad6lyoz6 m6don

tribblethullad6k keriilt kihelyez6sre

amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak

hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

6.
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7. Az alvdllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kdzszolghltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgriltat6
alv6llalkoz6 i g6nybev6te l6t kdteles az Onko rm 6ny zat szdmir a bej elerrteni.

7.2. A Felek rogzitik, hogy az alvrillalkoz6 tevdkenys6ge6rt a Kiizszolgiitat6 rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgdltatfs teljesit6s6vel cisszefiiggo adatszolg6ltatSs biaosit6sa 6rdekeben a

Kiizszolgdltat6 az 1./ pontban meghatirozott szolgSltat6si tertiletre vonatkoz6an elkiilcinitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si tertiletrol elsz6llitott
es 6rtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kcjzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezetteknek a kozszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos minos6gi 6szrevdteleit, kifog6sait ir6sban a Ktizszolgiltatt6 szdkhelyere (7632
P6cs, Sikl6si [t 52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cfmezni, es a Kiizszolgdltat6
kdteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre koteles a

Kiizszolgfltat6 kdrnyezetszennyezds esetdben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenyseg6vel
okozati <isszefligg6sben van. Amennyiben a panasz, lszrevetel az Onkorm6nyzat helyi
hulladekkezel6si kozszolg6ltat6s rendjdrol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6sdt kifog6solja, a

Kdzszolgirltat6 30 napon beliil k<iteles az tigyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az Onko rm ilnyzathoz megkiildeni.

Kiizszolgiltatis dija

10.1. A hullad6kgazdrllkod6si krizszolg6ltatdsi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzmfl-
szab|lyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetekes miniszter rendeletben
b,llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilami hullad6kgazd6lkod6si krizfeladat keretdben az iilam beszedi

a kozszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kcizszolg6ltat6knak a hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6si dij meg6llapitirsdert felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgilltat6si dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6tdsdra koordin6l6 szervezetet (a tovdbbiakban: Koordindl6 szerv)
hozl6tre.
A helyi kozszolg6ltat6, a telepiil6si rinkorm6nyzat, valamint a hulladdkgazdrilkodisi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordinill6 szerv
feladatkor6nek gyakorlilsirhoz szi.iksdges.

A miniszter rendeletben 6llapida meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben iilapitja meg a

Koordinril6 szerv iiltal a krizszolg6ltat6nak fizetend6 szolgiitatitsi dijat.

10.
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10.2

A kdzszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg6llapitdsa a Ht. 46-48.$ ds 91.g,
valamint a6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen trirtent.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

60 liter* 119.-
80 liter 159,-
I l0-120 liter 219,-

*a38512014. (XIL 3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedill es dletvitelszenien haszn6l6 term6szetes

szemdly ingatlanhaszniil6 r6szere, a telepiildsi dnkorm6nyzat rlltal kiadott igazol6s alapj6n.

Ipari (.gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Eddnym6ret Egyszeri nett6
(F0

iiritdsi dij

70 liter 155.-
1 l0 liter 244,-
120 liter 266,-
240liter 532.-

Ed6nymdret Egyszeri nett6 i.irit6si dij
(F0

1 l0 liter 2lg,-
120 liter 238,-
1 100 liter 2186,-

Tobblethullad6k gytijt6s6re szolg5l6 zsdk ira: 3 6 1,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az iitalilnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos AFA
tdrv6ny rendelkez6seinek me gfeleloen j 6rnak el.

11. Atlamihullad6kgazdflkoddsiktizfeladat-ellitds

ll.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijelcll6s6rol, feladatktir6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szabl,lyairol sz6l6 6912016. (III.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjin a Korm6ny a Ht. 321A. g (1) bekezd6sben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrllkoddsi
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zirtkdrtien Mrikddo R6szv6nyt6rsas6got jeldlte ki.



ll.2 A KoordinSlo szew a kdzszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szdml6kat az Adatkorm.rend.

20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolgdltat6s alapj6n 6llida ki. A k6zszolg6ltat6 hi6nyos vagy

kesedelmes adatszolgdltat6sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal

6rintett ingatlanhasznitl6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kisz6mlazott

kdzszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki sz6ml6t. Az ezzel dsszeftigg6sben keletkezo dijkonekci6 esetdn

minden helytrill6si k<itelezettseg a kozszolg6ltatot terheli. Az igy keletkezo kdzszolgdltatdsi

dijktilrinbrlzet pozitiv mdrleg6t a Koordin6l6 szerv a k<izszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes

szolgiltatirsi dijba besz6mida. A kcizszolgdltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l

eredo, a Koordin6lo szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal

kapcsolatos valamennyi k<ivetkezm6ny6rt akozszolgdltat6t terheli a feleloss6g.

A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdds szerinti11.3

adatszolg6ltat6sb6l kiindulva megdllapitj a azon ingatlanok kcir6t, amelyre nincs

krizszolg6ltat6si dijfizet6s meghatirozxa az adatszolg6ltatAsban, ugyanakkor v6lelmezheto,

hogy az ingatlannal dsszefiigg6sben teljesit6s tdrt6nt. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult

ingyenesen adatot k6rni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti

adatszolgiiltatdsb6l hiinyz6 ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa 6rdek6ben.

A fentiek alapjdn rrigzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a

kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgdltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon vegzett

szolg6ltat6s6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltat6st

legk6sobb az 6rtesit6s kezhezvetel6t k<iveto 8 napon beliil.
A korrekci6t k<ivetoen - a krizszolgiitato elt6r6 adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6

s ze rv a k<i z s zo I g 6ltatris i d ij at az ingatlantul aj do no sn ak szitmlilzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6mlSzott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6ridon beliil ki nem

fi zetett kozszolg6ltatAsi dij behajt6sa 6rdek6ben int6zkedik.

1 1.5 A K<izszolg itltat6 r6sz6,re a kdzszolg6ltatrisi szerzoddsben r<igzitett feladatok ell6t6s6ert

a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazdiikodirsi kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos

m i ni s zter 6l tal me ghat 6r o zott szolgiitatits i dij at fi zet.

11.6 A kdzszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6n felel5s iital kiadott

tetjesitdsigazoltissal igazolja, hogy a kozszolg6ltato teljesit6s6vel kapcsolatban kifog6sa nem

meri.ilt fel. A teljesit6sigazoldsnak a kozszolgdltat6 6ltal a Koordindl6 szerv r6szdre a

rendszeres adatszolg6ltat6s keretdben torteno megkiilddse a szolgSltat6si dij fizet6sdnek

feltdtele.

Az Onkormtnyzat kdteles a teljesit6sigazol6st aKdzszolg6ltat6 r6sz6re a teljesit6ssel 6rintett

idoszakot koveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesitesigazolils

kiad6s6val alapos indok n6lki.il k6sedelembe esik, irgy a kdzszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatb an keletkez o kar ifi az Onkorm 6ny zat fe I 6 6rv6ny e siteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6sikozszolgitltat6s teljes k<jzvetlen kdltsdge

megt6rit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesitds6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a kozszolgiltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
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szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbol ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

f 1.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgirltatAsi szerzodl,sHt.92lB.5 Q)
bekezd6s szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapjan az Onkorminyzat a krizszolg6ltat6si szerz5d6st
annak megkritesdt vagy m6dositrlsiit k6vetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil
elektronikus fton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgriltatdsi szerz6d6s hatr{lya

Felek jelen szerzod6st 2022. janurir 01. napj6val kezdod6 hat6llyal hatdrozott idore, 2023.
jrinius 30. napjiig kiitik.

Felek a szerzod6st kozos megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. A kdzszolgiltatdsi szerz6d6s megsztin6se

A krizszolg6ltat6si szerz6d6s megsztinik
a) a benne me ghat6rozott idotartam lej 6rt6val,
b) a Kdzszol gdltat6 j o gut6d nelki.ili megsztin6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesit6s m6g nem kezdod6tt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek kdzOs megegyezes6vel

f3.1 Az Onkorm6nyzat a kcizszolg6ltat6si szerz6d6st a Polg6ri Torv6nykcinyvben
meghatitrozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha aKdzszolgiitato

a hulladekgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kdrnyezet vddelmdre
vonatkoz6 jogszabtilyok vagy a rii vonatkoz6 hat6s6gi ddntds eloir6sait srilyosan
megsdrtette, 6s ennek tdny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen megrillapitotta;
a szerzSd6sben meg6llapitott kdtelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don srilyosan
megsdrtette;

a hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltatdsi szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a
Kcizszolgiiltat6 nem rendelkezik min6sitesi engeddllyel vagy megfelel6s6gi
v6lem6nnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polgari T<irvdnykdnyvben meghatirozottakon tirlmenoen a

k<izszolg6ltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

az Onkorminyzat a krizszolg6ltatrlsi szerzod6sben meghatirozott kcitelezettseget - a

K<izszolg6ltat6 felsz6litrlsa ellen6re - sirlyosan megs6rtr, es ezzel a Krizszolg6ltat6nak
kiirt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s teljesit6s6t; vagy
a kdzszolg6ltatd'si szerzodes megkcitds6t kovet6en hatdlyba ldpett jogszab6ly a

krizszolg6ltat6si szerz6d6s tartalmi elemeit rigy v1,ltoztatja Deg, hogy az a

9

hd 6k=



Kdzszolgdltat6nak a hullad6kgazddlkoditsi kozszolg6ltat6s szerzoddsszeni teljesit6se

k6r6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben serti.

13.3 Ha a hullad6kgazdSlkodrlsi szerzoddst a krizszolgilltat6 felmondja, a telepiil6si
clnkorm6ny zat haladektal anul gondoskod ik az ij k<izszolg6ltat6 kivtllaszt6s6r6l.

A fentiek teljestil6se eset6n akozszolgitltatAsi szerzod6s felmond6si ideje 6 h6nap.

A felmond6si ido alatt a K<izszolg5ltat6 a hullad6kgazddlkod6si krizszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghitsul, illetve ha a szerzod6s

neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormanyzat az 6ves k<izszolg6ltat6si dij S}Yo-inak
megfelelo meghirisul6si kritb6r fi zet6s6re kciteles.

14. Eljfrfs a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kdzszolg6ltatrlsi szerzdd6s megszrin6se vagy megszrintet6se esetdn a Kdzszolgilltato az uj
kdzszolg6ltat6 kiv6lasztdsdig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltat6st v6ltozatlanul ellitja.
A hullad6kgazd6lkodiisi k<jzszolg6ltat6si szerz6d6s megszrin6se eset6n a kcizszolg6ltat6s

ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo i.igyek iratait ds nyilvSntartrisait a Kdzszolgdltat6 a

telepi.ildsi onkormiinyzatnak a krizszolg6ltat6si szerzodes megszrindse napj6n atadja.

15. JogvitSk int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitrikat elsosorban az egym5s kozdtti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.

Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyalis ritj6n 60 napon beltil nem tudjdk rendemi, a bir6s6gi
elj6rds lefolytatrlsdra a Pdcsi J6r6sbir6s6g, illetve 6rtdkhat6rt6l ftiggoen a P6csi Torv6nysz6k
illet6kess6gdt k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos biirmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kovetel6st ir6sba kell
foglalni.
A szerzodls teljesit6s6vel kapcsolatos tigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat reszerol:
ndv : Bunyev 6cz Mity its pol g6rmester

telefon: 06-72137 6-844
e-mail : bunyevacz@freemail.hu

a Kiizszolg 6ltat6 r6sz6r6l :

n6v: Bir6 P6ter iigyvezeto
telefon: 721 502-l12
e-mail : delkom@delkom.hu
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17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazdrilkodisi Program

Amennyiben a Felek kdzritt fenn6ll6 szerzod6s hatdlya alatt a Mecsek-Drdva
Hulladekgazdflkod6si Program megval6sul, ,igy a kcizszolgaltat6 k<jteles a l6tesitm6nyek 6s

e szko zok iizeme ltetds6re kij e I o lt Kdzszo I g 6l tat6val szerzo ddst kdtni.
Felek k6telezettsdget v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatitrozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg vagy bir6s6g
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja ffi€g, fgy a szerzodds tdbbi rdsze 6rv6nyes 6s

kikdnyszerithet5, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik Fdl a szerzod6st nem kotdtte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szabiiyozott k6rddsekben elsosorban a hullad6kgazdrllkod6sr6l
sz6lo 2012. 6vi CLXXXV. torveny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6l6 201l 6vi CVIII. tcirvdny
(Kbt.), a Magyarorsz6g onkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny (Otv;,
valamint a Polgriri Torv6nykonyvr5l sz6l6 2013. dvi V. trirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a
vonatkoz6 ilgazati j ogszab6lyok irany ad6ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa es drtelmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, j6v6hagy6lag irj6k al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Siklosi rlt 52.

C6gjegyz6kszdm: 02-09-064556

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg{ltat6
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