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m6sr6szt:

- toviibbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen kozszolgilltat6si szerzodls megkdt6sekor figyelembe vett6k a

kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kozbeszerzesi

6rt6khat6rok:
a) eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerz6si

6rt6khatrirok (a tovrlbbiakban: uni6s 6rt6khat6rok) ;

b) akdzponti k<ilts6gvet6sr6l sz6l6 t6rv6nyben meghattrozott kcizbeszerzlsi 6s koncesszi6s

beszerz6si 6rt6khat6rok (a tovribbiakban: nemzeti 6rt6khatrirok).
(3) Az egyes beszerz6si tirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatrlrokat a kcizponti

krilts6gvet6srol sz6l6 tcirv6nyben 6vente kell meghatdrozni. Az egyes beszerz6si tdrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott -

uni6s 6rt6khatrlrokat a mindenkori kdlts6gvetdsi tdrv6nyben 6vente r<igziteni kell.

A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgdltat6s becstilt 6rt6ke olyan szerzodls eset6ben,

amely nem tartalmazza a teljes dijat:
a) hatirozott idore, n6gy 6vre vagy awritl rovidebb id6re k<jtendo szerzod6s eset6n a

szerzo d6 s i dotartama al atti e I len s zolgiltatis ;
b) hatirozatlan idore k0tdtt szerzodds vagy negy 6vn6l hosszabb idSre kcitend6 szerzodds

eset6n a havi ellenszolgiiltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdzt6rsasiig 2019. 6vi kdlts6gvet6s6rol sz6lo 2018. 6vi L. tcirv6ny 72. $ (1)

bekezd6se rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerz6si

6rt6khat6r 2Ol9.janu6r 1-j6t5l szolgiitatds megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjan jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerzdsi eljrirris

hat6,lya al6.
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Szerzodo Felek a telepiildsi hullad6k gytijt6s6re, sztillit6sra 6s kezel6sre vonatkoz6
kdzszolgSltatds folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s ktitelezetts6gek rendez6s6re, M ezzel kapcsolatos helyi rinkormiinyzati rendelet
v6grehajt6sira az al6bbi szerzodlst kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja

1.1. Magyarorszdg helyi onkormanyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 13. g (1)
bekezddse szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben biaosithat6 k<izfeladatok k<ir6ben
ell6tand6 helyi dnkormdnyzati feladatok kdze tartozik kiildnrisen a hullad6kgazdrilkodds 6s a
kcimyezet-eg6szs6gtgy (kciaisaasilg, teleptildsi k<irnyezet tisztasaginak biaositisa, rovar- 6s
r6gcs616irtris).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. g (1) bekezd6se
szerint a teleptil6si dnkormilnyzat a hullad6kgazdflkod6si krizszolgriltat6s ellit5srit a
kdzszolgiitat6val kdtdtt hullad6kgazdrilkodrisi k<izszolg6ltatisi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerz(5dds az Onkorminyzat K6pviselS-testtilete 22l2ol9 (V.30.) sz. hatirozata
alapjrin jcitt l6tre.

1.3. A jelen szerz6d6s c6lja, hogy P6pr6d K<izs6g kozigazgatilsi tertiletdn M
ingatlantulajdonosoknril, birtokosoknril, hasznril6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznal6) keletkez5 teleptil6si szilird hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 k<izszolgiiltatiissal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabrilyoknak megfelel<ien az Onkormrinyzat 6s a
Kiizszolgdltatr6 kdztitti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezettsdgeit szabilyozza.

2.1. Az Onkorm{nyzat megbizza, a Kiizszolg6ltttfit az aldfib meghatirozott feladatok
elv69z6s6vel:
Piryrfld K<izs6g kozigazgatrisi tertilet6n a teleptil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s
c6lj6b6l ttirtdno rendszeres elsziillit6s6val a szerzod6sben rogzitett id6tartamban, valamint
kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6siival - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazdiikod6si Program eszkoz-
6s l6tesitm6nyrillomrinyrlnak ig6nybev6tel6vel-, kozszolgiitatdsi szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gffit6se, sziilitdsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- elktikinite tt I szelektiv I hullad6kgffi t6s

2.2. AKdzszolgirltatri a 2.1. pontban meghatfurozott feladatok elv6gz6set Zo\O.janurlr l-j6n
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj in a Kilzszolgfltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az tinkorminyzati rendeletnek megfeleloenkizirllagosan jogosult Pripr6d
Ktizs6g kozigazgatiisi tertilet6n a telepiil6si hullad6k gytijt6sdre 6s kezel6s6re irrlnyul6
ko zszolgiitatas ok e I I 6t6sara.

A k<izszolgriltatris megnevez6se: teleptil6si hullad6k gyiijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
k<izszolgiiltat6i feladatok ellitiisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhasznilo
ahiztartisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk rdszltkepezl vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.9 (3)
bekezd6s6re tekintettel.

A kdzszolgriltat6s teljesitds6nek teruleti kiterjed6se: Piryrdd Krizs6g kozigazgat6si teriileten.
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A k6zszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a Kdkdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak6rillom6son, illetve m6s, kcirnyezetv6delmi, mtikrid6si
enged6llyel rendelkezo hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. lv Onkorm inyzat kiitelezetts6gvf llalisa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kdzszolgriltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2, Az O nko rm dnyzat kcitelezettsd get vSllal :

- a kdzszolgilltatils hat6kony ds folyamatos elliltdsdhoz a K0zszolgfrltat6 szdmdra

sztiksd ge s inform6ci6k e s adatok szolgtitatdsir a,

- a k<izszolgiiltatds k<ir6be nem tartoz6 hullad6kgazddlkod6si tev6kenys6gek
k<izszolg6ltat6ssal t<irtdno cisszehangol6sanak elosegit6s6re,

- a kdzszolg6ltat6snak a teleptil6sen vdgzett m6s kdzszolg6ltat6sokkal val6
o sszehangol6sanak e16segit6sere,

- a Kdzszolgdltat6 kiz6r6lagos kozszolg6ltat6si j og6nak biaosit6srlra,
- a teleptil6s kcjzszolg6ltat6s igenybev6teldre k<itelezettingatlanhaszn6loi vonatkoziis6ban

n6v- 6s cimj egyz6k ifiadisira, adategyezet6sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok iiaddsira,
- az Onkorm6nyzat iital rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriilo kcrlts6gek megtdrit6s6re a Koordin6l6 szerv szdmdra,

- a telepiil6si ig6nyek kiel6gitds6re alkalmas hullad6k gytijt6sdre, szdllititsitra, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatitrozisbra. Ennek keret6ben kijel<lli - a

Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijt6pontokat, amelyek alkalmasak arra,

hogy a Kozszolgitltat6 6tvegye k<ideri.ileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz aKdzszolgfltat| 6ltal alkalmazott gepjdrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmii szdmira megfelel6 ritviszonyok biztosit6s6ra, (kiilcinos

tekintettel a t6li h6- 6s sikoss6g-mentesitdsre, valamint a kdzrit tirszelvdny6be bel6g6
failgak lev6g6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerz5d6s kozzetetelerol a helyben szokSsos m6don gondoskodik,

- gondoskodik az elkiikinitett hullad6kgytijtdsi rendszer helyi feltdteleinek
megszervez6s6rol.

4. A Kdzszo lgriltatri kiitelezetts6gei :

4.1.
a) A kozszolgitltat6 gondoskodik:
- A hiatart6sban keletkezo:

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellilthsi idoszak 6 h6nap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapj6n az ingatlanhaszn6l6k rdszfire az 6ves

h u I I addk gazd6l kod 6s i kdzszol gilltat6s i dij 5 0%- 6t ke I I m e 96l lapitan i . )
ii. Elktildnitetten gyrijtdtthullad6k
iii. Lom hullad6k dvente egyszeri alkalommal

tcirt6no <issze gytij t6s6rol, elsz6llit6srir6l 6s kezeles6rol.

- A gazditlkod6 szervezetekn6l keletkezo hinartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
<isszegytj t6s6rol, elsz6llit6s6r6l es keze16s6rol.
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- Az iitala tizemeltetett hulladdkgyrijto ponton, hullad6kgyrijto udvarban a hulladdk
etvdtel6rol, rlsszegytij tes6r6l, elsz6l lit6s616l ds kezeldserol.

b) Adminis ztrativ feladatok :

- konyvel6s,sz6mvitel,b6rsziimfejtds
- adminis dr 5ci6, nyilv6ntart is, adatbdzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgriltatds

c.) az Onkorminyzattal egytittmiikcidve a fogyaszt6k szirmira kdnnyen hozzilferheto
i.igyf6lszolg6lat 6s tiljekoztatilsi rendszer mrikcidtetese (Kcizponti iigyfdlszolg6ltat cime:7632
P6cs, Sikl6si u.58.), valamint akozszolgitltatSssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztatris.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kdtelezetts6get vdllal tov6bbri:
a) akozszolgdltatrls folyamatos 6s teljes kdni ell6t6s6ra,
b) akozszolgitltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer ds gyakoris6g szerinti teljesitds6re,
c) a k<imyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatilrozott minosit6si oszt6ly szerinti

kcivetelm6nyek biztositrlsrira 6s a minSsit6si engedely hullad6kgazd6lkod6si
k<izszolgiiltatdsi szerzod6s hatdlyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megletere,

d) a kdzszolgriltatds teljesit6sdhez sztiksdges meruryisdgri ds minosegri j6rmti, gep, eszkoz,
berendez6s biaosit6s6ra, a sziiks6ges ldtsz6mri 6s kdpzetts6gri szakember alkalmazdsdra,

e) a k<izszolgiitatis folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6sdhez sztikseges
fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6sdre,

0 a kcizszolg6ltatds kcirdbe tartoz6 hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek ds
l6tesitm6nyek igdnybevdtel6re,

g) nyilv6ntart6si rendszer mtikridtetdsdre 6s a kozszolgiltatds teljesitdsevel osszefliggo
adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6sdre,

h) a nyilvantartdsi, adatkezeldsi ds adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz ds folyamatos
mriko dtetd s6hez sziiks6 ges fe lt6te lek biao sit 6silr a,

i) a fogyaszt6k sz6mara kcinnyen hozzdferheto tigyf6lszolg6lat 6s t6j6koaatdsi rendszer
mtikodtet6sdre,

j) a fogyaszt6i kifog6sok 6s 6szrev6telek elintdzdsi rendj6nek meg6llapit6sara,
k) a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sztiksdges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a felelossdgi krirben bekcivetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges krirok
enyhitdsdre,

l) biaosftja, hogy a vegyes hulladdk gyrijtds6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiilonbozo
urmdrt6kti gytij toeddny k<iziil v6l aszthas son,

m) tdbblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, a Kcizszolg6ltat6 6ltal biztositott zs6k
forgalmazilsirra,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkoddsi Program eszkoz- 6s ldtesitmdny dllom6ny6nak
hasznillatdra.

A Kcizszolgrlltat6 hullad6kgazd6lkod6si engeddly6nek sztrma: OKTF-KP 12538-10t2016,
PE/KFT/6055-3/20 I 7, PE/KTFO I 155-7 t2018, PEiKTFO/00363-2 t2019.
A Kozszolgillra,rc megfelelos6gi v6lemdnydnek szhma: OHKT - KP/l73lf -5/2018
A Kcizszolg6ltat6 minositdsi engedelyenek sz6ma: PE/KTFO l0l0fi4-612019

5. Mentesi.il a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezetts6g6tol vis maior esetdn,
tov6bb6 ha az Onkormdnyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelit6sdhez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egy6b okb6l jiirhatatlan akozitl, amely a
Kilzszolgilltatil gdpj6rmtiveinek balesetmentes kcizleked6sdt biztositja. Ez esetben a
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Kdzszolgiltatil az akad6ly elh6rul5s6t k<iveto legkdzelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kriteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gri teleptildsi hullad6k elsz6llit6s6ra is.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszdllit6srlt:
az dnkorminyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 tSrol6ed6ny kihelyez6se esetdn,

ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k krir6be nem tartoz6 anyag
keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, k6-, dpit6si tdrmeldk, 6llati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszdlyezteti a

hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a

gytijtoberendez6st, kezelo berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszdlyezteti a

kcirnyezetet.)
a hullad6k nem a szabv6nyos, 26rt tdrol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgiltat6t6l
v6s 6ro lt j e I zett zsdkban keriil kihelyez6sre,
a hullad6k oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdri.ilt eddny)
ha a t6rol6ed6ny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iiritdst akad6lyoz6 m6don
tobblethullad6k kertilt kihelyezdsre
amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6jrlnak
hi6nya, illetve s6riil6se eset6n.

7. lu alvfllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszolgiltat6 az

alvdllalkoz6 i g6nybevdte I 6t koteles az 6nko rm fny zat szdmira bej elenteni.
7,2, A Felek rogzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenysdg66rt a Ktizszolgiltatd rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgiltatds teljesit6s6vel dsszefliggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Kiizszolgdltat6 az l./ pontban meghatitrozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elktildnitett
nyilvdntart6si rendszert k0teles vezetni, mely tartalmazza a szolgdltatiisi teriiletr6l elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyis6gdt.

9. A kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kotelezetteknek a krizszolg6ltat6s teljesit6s6vel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a K0zszolg6ltat6 sz6khely6re (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) yagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni, ds a Kdzszolgiltatil
kciteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre kdteles a
Kizszolgitltat6 kdrnyezetszennyez6s eset6ben, ha az a kdzszolgSltatisi tev6kenys6g6vel
okozati cisszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, 6szrev6tel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezel6si k6zszolg6ltat6s rendjdrol sz6l6 rendelet6nek rendelkezds6t kifog6solja, a

Kdzszolgiltat6 30 napon beliil kciteles az i.igyiratot - a panaszos egyidejti drtesit6se mellett-
az On korm 6ny zathoz megktildeni.
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10. Kiizszolgriltatrls dija

10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-
szabiiyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembev6teldvel az illet6kes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjan az iilami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat keret6ben az iilam beszedi
a kcizszolg6ltat5si drjat 6s kifizeti a kdzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkodisi
kozszolgiitat6si dij meg6llapitris66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgl.ltatdsi dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordinSlo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz ldtre.
A helyi kozszolg6ltat6, a teleptil6si onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkodisi
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informiici6t, ami a Koordin6l6 szerv
feladatk<ir6nek gy akorlilsithoz sztiks6 ge s.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett krizszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslatinak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapida meg a
Koordin6l6 szerv 6ltal a krizszolg6ltat6nak fizetend6 szolgiitatisi dijat.

10.2 A krizszolg6ltat6 6ltal alkalmazott k<izszolgriltatdsi dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ es

91.$, valaminta6412008. (IIL28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen trirt6nt.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndlik dltalfizetendd lakossdgi d[jak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznii6k tekintetdben a kcizszolg6ltat6si dijfizet6si
k6telezettse get az Onkormanyzat teljesiti.

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszertien haszn6l6 termdszetes
szemdly ingatlanhaszndl6 rdszere, a telepiildsi dnkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ipari (gazddlkodi szervezetekt dtiai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
l l00literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

kezdds szerinti 'is intdzmdnc)

120 literes eddny:
I100 literes edeny:

97,-Ft + AFA
887,- Ft + AFA

d) Tobbl ethull addk gytijt6s6re szolg6l6 zsirk 6r a: 3 6 l,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA-trirvdny rendelkez6seinek megfeleloen jarnak el.

Ed6nymdret Darabsz6m Egys6gnyi iirit6si dij
Gt + Afa)

Havi drj
(Ft + Afa)

110-120 liter 70 88,- 26 693,-

80 liter 0 64,- 0

60 liter* 0 48; 0

Osszesen: 26 693,-
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I 1. Allami hullad6kgazddlkodisi k0zfeladat-elldtfs

I l.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6tris6ra l6trehozott szervezet
kijelcil6sdrol, feladatkdr6rol, az adatkezells m6dj6r6l, valamint az adatszolg6ltatSsi
kritelezettsdgek rdszletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3.$ (1) bekezdese alapj6n a Kormdny aHt.32lA. $ (1) bekezddsben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt M NHKV Nemzeti
Hullad6kgazddlkod6si Koordinrll6 6s Vagyonkezel6 Zdrtkorien Mrikdd6
R6szvdnyt6rsas6got j el<ilte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szew a kdzszolgilltatilsi dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llida ki. A k<izszolgilltat6 hi6nyos
vagy kdsedelmes adatszolgitltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelel5
adatszolg6ltat6ssal drintett ingatlanhaszntio tekintet6ben a Koordin6l6 szery 6ltal
legut6bb kiszdmlilzott kcizszolg6ltat6si dijr6l 6llit ki sz6ml6t. Az ezzel dsszefiigg6sben
keletkezo dijkorrekci6 eset6n minden helyt6ll6si kotelezettsdg a kozszolg6ltat6t terheli.
Az igy keletkezo kozszolg6ltatrisi dijkiildnbdzet pozitiv mdrleg6t a Koordin6l6 szerv a
kdzszolg6ltat6nak fizetend6 esed6kes szolg6ltat6si dijba besz6mida. A kdzszolg6ltat6
hirinyos vagy helytelen adatszolgriltat6sdb6l ered6, a Koordin6l6 szery riltal nem
megfelelo adattartalommal ki6llitott szaml6kkal kapcsolatos valamennyi
kdvetkezm6ny6rt a krizszolg6ltat6t terheli a felelossdg.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend.20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva megrillapitja azor, ingatlanok kdr6t, amelyre nincs kozszolgtitatisi dijfizetds
meghat6rozva az adatszolgdltat6sban, ugyanakkor v6lelmezhet6, hogy az ingatlannal
6sszefi.iggdsben teljesit6s tort6nt. A Koordin6l6 szerv e kOrben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illetekes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgdltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa drdek6ben.

A fentiek alapj6n rrigzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktildi a

k<izszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolgiitat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett
szolgdltatits6nak megfelel6en korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrist
legk6sobb az 6rtesit6s kezhezvetel6t kovetS 8 napon beltil.
A konekci6t kovetoen - a k<izszolgilltat6 eltdro adatszolg6ltatiisa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s ze rv a kd zs zo I g 6ltat 6s i d ij at az ingatlantul aj d o no s n ak szdmlilzza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kiszriml6zott 6s azingatlanhasznril6 6ltal hat6ridon beltil ki nem
ftzetett kd zszol giitat ris i dij b ehaj trls a 6rd ek6b en i nt 6 zke d i k.

1 1.5 A Krizszolg6ltat6 reszere akozszolgttltat6si szerzod6sben r0gzitett feladatok ell6tris66rt
a Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdillkoddsi kozszolg6ltat6si dij megilllapit6s66rt felel6s
miniszter 6ltal meghatdrozott szolg6ltat6si d(jat fizet.

I 1.6 A kozszolgriltat6 az 6nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott
teljesltdsigazohissal igazolja, hogy a krizszolg6ltat6 teljesit6sdvel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolgLiltat6 6ltal a Koordindl6 szerv r6szdre a

rendszeres adatszolgdltat6s keret6ben tcirt6n6 megkiild6se a szolgitltat6si dij fizet6sdnek
feltdtele.

6a^-.r^-
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Az Onkorminyzat kciteles a teljesit6sigazol6st a Kdzszolg6ltat6 r6szdre a teljesitessel drintett
idoszakot kdvet6 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormanyzat a teljesitesigazolils
kiad6s6val alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, rigy a kdzszolgiitat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkez6 kirdt az Onkormanyzat fele 6rv6nyesiteni.

lI.7 A szolgdltat6si dijban a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s teljes k<izvetlen kdltsdge
megt6ritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a k<izszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordindl6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek etadni. A haszonanyag-drt6kesit6sb6l eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

I1.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgdltatrisi szerz6dds Ht. 92lB. g (2)
bekezd6s szerinti megfelel6s6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapjrin az Onkorminyzat a krizszolg6ltat6si szerzod6st
annak megkot6s6t vagy m6dosftris6t kovetoen halad6ktalanul, de legk6sSbb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. L kiizszolg6ltatisi szerz6d6s megsziin6se

Felek jelen szerz6d6st 2020. janudr 01. napj6val kezdodo hat6llyal hat6rozott idore, 2029.
december 31. napjdig kiitik.

Felek a szerzod|st kciz<is megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. Eljdris a szerz6dfls megsziin6se eset6n

A k<izszolgrlltat6si szerzodds megsztfurik
a) a b enne me ghatitr o zott i d6tart am I ej 6rtdval,
b) a Kdzszolgdltat6 j ogut6d ndlkiili megsztin6s6vel,
c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdoddtt meg,
d/ felmonddssal
e) a felek kozds megegyez6s6vel

l3.l Az Onkorm6nyzat a k<izszolg6ltat6si szerzoddst a Polg6ri Tdrv6nykonyvben
meghatitrozott felmond6si okokon tulmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kozszolg6ltat6

o a hullad6kgazdrilkoddsi kcizszolgiitatis ellilt6sa sor6n a krimyezet vddelmdre
vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a ri vonatkoz6 hat6s6gi drint6s eloir6sait srilyosan
megs6rtette, ds ennek t6ny6t a bir6sSg vagy a hat6s6g joger6sen meg6llapitotta,

. a szerzod6sben megrlllapitott kdtelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don sirlyosan
megsdrtette.

A hulladdkgazdrilkod6si k6zszolg6ltat6si szerz6ddst az Onkorminyzat felmondja, ha a
Ktizszolgriltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelSsegi vdlem6nnyel.

13.2 A Kdzszolg6ltat6 a Polg6ri Tcirv6nykrinyvben meghat6rozottakon tfrlmenoen a
kdzszolg6ltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

. az Onkorm6nyzat akdzszolg6ltat6si szerzodesben meghatarozott kotelezettsdgdt -

a Kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellendre - srilyosan megsdrti, 6s ezzel a
Kozszolgriltat6nak k6rt okoz, vagy akadillyozza a hullad6kgazd6lkod6si
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kdzszolg6ltat6s teljesitds6t; vagy

o a kdzszolgiitatdsi szerzodes megkcit6s6t k<ivet6en hat6lyba l6pett jogszabirly a

k<izszolgdltat6si szerzodes tartalmi elemeit rigy villtoilatja meg, hogy az a

Kdzszolg6ltat6nak a hulladdkgazd6lkoddsi kdzszolg6ltatiis szerz6d6sszerft
teljesit6se kdr6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hulladdkgazd6lkod6si szerzodest a kozszolg6ltat6 felmondja, a teleptil6si
dnkormdnyzathaladektalanul gondoskodik az rij kcizszolg6ltat6 kiv6laszt6s6rol.

A fentiek teljesiil6se eset6n a k<izszolg6ltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Kozszolgilltat6 a hulladdkgazdSlkod6si k6zszolgdltat6st v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve ha a szerzodes
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormanyzat az 6ves kcizszolg6ltat6si dij 5}%-inak
megfelelo meghirisul6si kdtb6r fizetds6re kciteles.

14. Eljirrls a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A k<izszolg6ltat6si szerzSd6s megsztin6se vagy megsztintet6se eset6n a K<izszolgiitat6 az ttl
kozszolg6ltat6 kiv6lasztdsfuig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolg6ltat6st vitltozatlanul elkltja.
A hullad6kgazdiikodSsi kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megszrin6se esetdn a kdzszolgdltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 tigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a K6zszolg6ltat6 a

teleptil6si rinkorm6nyzatnak akdzszolgdltat6si szerz6d6s megsziin6se napj6n 6tadja.

15. Jogvitrik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat els6sorban az egymds kcizdtti t6rgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s irtj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6sdgi
elj6r6s lefolytat6sara a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve drt6khat6rt6l fi.iggoen a P6csi Torv6nysz6k
illet6kess6g6t k0tik ki.

16. Ertesit6sek

A jelen szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst ir6sba kell
foglalni.

A szerzodds teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat r6szdrol:

t-. t- n6r;{lo\.ii {CJLhisv polg6rmester
telefon: 73/485-072
e-mai I : korj e gyzo s eg@v aj szlokj . axe lero. net

a Kdzszolgiitat6 16 sz6r5 I :

ndv: Bir6 P6ter iigyvezet6
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu
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17. Mecsek-Drdva Hullad6kgazdilkoddsi Program

A Kozszolg6ltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Driva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 ldtesitmdnyeket 6s eszkdzciket a kdzszolg6ltat6s teljesitdse kapcs6n.

Felek kcitelezetts6get vdllalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsul6si Tandcs hatirozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6sze
drv6nytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg, vagy bir6sdg
annak 6rv6nytelens6g6t 6llapftja meg, tgy a szerzodds tdbbi rdsze ervdnyes ds

kik6nyszerithetS, kivdve, ha an6lktil b6rmelyik F6l a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabillyozott k6rd6sekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tcirv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrril szol6 2015. 6vi CXLIII. trirv6ny (Kbt.), a
Magyarorsz6g cinkormfinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (M<itv), valamint a
Polg6ri Ttirvenykcinyvrol sz6l6 2013. 6vi V. torvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6
tryazati j o gszab6ly ok irrinyad6 ak.

Jelen szeru6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezdse
megegy ezot, j 6vdhagy6lag irj ak al6.

Pdp16d

utiln, mint akaratukkal mindenben

ce 56

L-L
Kiizszolg6ltat6
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