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Hul I ad6kke zelo Kozp ont I
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k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
mint K<izszo I giiltat6, a tov6bbiakbhn : Kiizszol grlltat6

mdsrdszt:

- toviibbiakban egyiittesen: Felek - kcizcitt az alulirott helyen 6s napon az alihbiak
feltetelek mellett:

SzerzodS felek jelen kdzszolg6ltatfsi szerzodes megkdt6sekor figyelembe vettek a
kdzbeszerzesekrol sz6l6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kcizbeszerzdsi
ertekhat6rok:

a) e;rropai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerz6si ds koncesszi6s beszerzesi
drtdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akdzponti (dltsdgvet6srol sz6l6 torv6nyben meghatitrozott kdzbeszerzdsi 6s koncesszi6s
beszerzdsi 6rt6khatiirok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a kdzponti
kciltsegvet6srol sz6l6 tdrv6nyben 6vente kell meghatirozni. Az egyes beszerzesi tdrgyak
eseteben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatdrozott -
uni6s ertekhatiirokat a mindenkori kriltsdgvet6si tcirv6nyben evente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiiltat6s becstilt ertdke olyan szerzodes esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatdrozott idore, ndgy 6vre vagy ann6l rrividebb idSre kdtendiS szerziSd6s eset6n a
s zerzo de s i dotartama al atti e I I ens zolgiitatds

b) hatirozatlan idore kdtdtt szerzodes vagy n6gy evndl hosszabb idore kdtendo szerzodes
eseten a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kcizt6rsas6g 2019. 6vi k<iltsegvetds6rol sz6l6 2018. 6vi L. t<irv6ny 72. g (l)
bekezd6se rdgziti, hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerzesi
drtdkhatrlr 2019.janu6r 1-jdt6l szolgtitatis megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapjdnjelen szerz6dds nem esik a kiizbeszerz6si elj6r6s
hatdlya al6.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hulladek gytijtesere, sz6llitrisra 6s kezeldsre vonatkozo
kozszolgiitat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa drdek6ben a telepiildsi hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok es krjtelezetts6gek rendezdsere, az ezzel kapcsolatos helyi onkormrinyzati rendelet
vdgrehajt6sAra az akibbi szerzod6st kotik meg:

l. A szerzdd6s c6lja

1.1. Magyarorsz6g helyi onkonnilnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. torvdny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi koziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kcjzfeladatok koreben

ell6tand6 helyi dnkorminyzati feladatok koz€ tartozik kiilcin<jsen a hulladdkgazddlkodis es a

krimyezet-eg6szs6giigy (k6ztisztas6g, telepiildsi kornyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds

169cs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a telepiil6si 6nkorm6nyzat a hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltatds ell6t6s6t a

kozszolgiiltat6val kdtdtt hulladekgazdrilkod6si kdzszolg6ltatdsi szerzod6s ritj6n biztosida.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorminyzat K6pviselo-testiilete 3112019. (VII.24.) sz.hatirozata
alapj6njdtt letre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Cserto Kozs6g kozigazgalilsi teriiletdn az

ingatlantulajdonosokn6'1, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:
ingatlanhasznttl6) keletkezo telepi.ildsi szil6rd hulladdk kezel6sdre fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal
kapcsolatban a hat6lyos jogszabrilyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat 6s a

Kiizszolgriltatri koz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtelezettsdgeit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkormrinyzat megbizza a Kiizszolgfltat6t az alihb meghatiirozott feladatok

elvegzes6vel:
Cserto Kozsdg kozigazgat6si teriilet6n a teleptlesi hullad6k begyujt6s6vel ds elhelyezes

celj6b6l tortdno rendszeres elsz6llit6s6val a szerzodesben rdgzitett idotartamban, valamint
kezelesdvel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkciz-

es ldtesitm6ny6llomany6nak igenybeveteldvel-, kdzszolgriltat6si szerzod6s keret6ben:

- vegyes hulladek gytijtdse, szitllitisa, kezeldse heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
- elki.ikinitett /szelektiv/ hullad6kgytijtes

2.2. A Kiizszolgriltat6 a 2.1. pontban meghatrirozott feladatok elvegzeset 2020. janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgiitatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabrilyoknak 6s az <inkorminyzati rendeletnek megfeleloenkizitr6lagosan jogosult Cserto

Kdzsdg kozigazgat6si tertileten a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6sere iriinyul6
kozszolg6ltat6sok ell6t6s6ra.

A k<izszolg6ltatds megnevez6se: telepiil6si hullad6k gyrijt6sere es kezeldsdre ir6nyul6
kozszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszniil6

ahintartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladek reszet kepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.

A kdzszolg6ltat6s teljesitesdnek teriileti kiterjed6se: Cserto Kdzs6g kozigazgat6si tertiletdn.
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A k6zszolgSltat6s kdrdbe tartoz6 hulladdk elhelyezdse 6s kezel6se: a Kdk6nyi Region6lis
Hullad6kkezell KiSzpontban vagy irtrak66llom6son, illetve m6s, kcimyezetv6delmi, mtikddesi
engedellyel rendelkez6 hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az 6nkormr{nyzat kiitelezetts6gvf llal6sa

3.1. Az Onkorminyzat a 2. pontban irt k<izszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgfltat6nak
kiz616lagos j ogot biaosit.

3.2. Az 6n ko rm rinyzat k<itelezettseget v6llal :

- a kdzszolgilltatis hatdkony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolgiltat6 szitmira
sztiks6 ges inform6ci6k es adatok szol giitatdsir a,

- a kdzszolg6ltat6s ktir6be nem tartoz6 hullad6kgazdrilkod6si tevdkenys6gek
kozszolg6ltat6ssal t<irt6no cisszehangol6sanak el5segit6s6re,

- a kiizszolgiiltat6snak a teleptildsen vegzett m6s kcizszolg6ltatrisokkal val6
6sszehangokis6nak elose gitesere,

- a Kdzszolgriltat6 kizar6lagos kdzszolg6ltat6si j og6nak biaosit6s6ra,
- a teleptil6s kcizszolg6ltatiis igdnybevdtelere kritelezettingatlanhaszn6l6i vonatkoziis6ban

ndv- 6s cf mj egyzdk iltadilsdr a, adate gyezet6sre,
- kedvezm6ny, mentessdg esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok iiaddsilra,
- az Onkormdnyzat iital rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmertilo ktilts6gek megt6ritds6re a Koordin6l6 szerv szdmira,
- a teleptildsi igdnyek kieldgftdsere alkalmas hulladdk gytijtdsdre, sz6llit6siira, kezelesdre

szolgril6 helyek ds ldtesitmdnyek meghat6rozitsdra. Ennek keretdben kijel<ili - a
Kdzszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra.
hogy a Kozszolgirltat6 6tvegye kcizteriileten a hulladekot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitat6 6ltal alkalmazott gepjirmrivel nem tud behajtani,

- a hulladdkszdllit6 j6rmii szitmira megfelelo ritviszonyok biztosit6s6ra, (kiilcincis
tekintettel a tdli h6- 6s sikoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzrit tirszelv6ny6be bel6g6
fairyak lev6g6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerzod6s kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi felteteleinek

megszerYez6serol.

4. A Kdzszolgiltat6 kiitelezetts6gei:

4.1.
a) A krizszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hintartdsban keletkez6:
i. Vegyes hulladek heti egyszer

(Udtilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellittirsi idoszak 6 h6nap - riprilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapjrln az ingatlanhasznril6k r6szdre az dves
h u I laddkgazd6l kod6si kdzszo I g6ltat6si dij S O%-At ke I I meg6l lap (tani.)

ii. Elkiil<initetten gytijtdtt hulladdk
iii. Lom hullad6k evente k6t alkalommal

tcirteno <isszegytij tds6rol, el sz6llitris6r6l es keze16s6r5l.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkeziS hdztartasi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladek
cisszegytij tds6rol, elsz6llit6siir6l 6s kezeldsdr6l.

- Az 6ltala iizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hulladdkgyrijto udvarban a hulladek
iitvdtel 6161, o ssze gyrij tds6ro I, el szril I it6s6r6 I ds kezel6sdrol.
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b) Adminis ztrativ feladatok :

- kdnyvel6s, sz6mvitel,berszdmfejtes
- adminis ztr 6cio, ny ilv6ntart 6s, adatbizi s-kezel6s
- jogi tigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkormrinyzattal egyiittmtikcidve a fogyaszt6k szitmira ktinnyen hozzdferheto
iigyf6lszolg6lat ds ti$ekoztatitsi rendszer mrikddtetese (K<izponti iigyfdlszolgrilat cime:7632
Pecs, Sikl6si u.58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6jekoztat6s.

4.2. A Kiizszo196ltat6 kritelezetts6get vrlllal toviibb6:
- akozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes kiirti ell6t6sara,
- akdzszolg6ltatds meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitesdre,
- a kdrnyezetvddelmi hat6s6g 6ltal meghatarozott minosit6si oszt6ly szerinti

kovetelm6nyek biztosit6sara 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazdrilkod6si
k6zszolg6ltatilsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

- akozszolg6ltat6s teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s minos6gti j6rmu, gep, eszkoz,

berendez6s biaosit6s6ra, a sziiks6ges l6tszilmri es kepzetts6gri szakember alkalmazdsira,
- a k<izszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesitdsehez sztikseges

fej lesztdsek es karbantart6sok elvegz6s6re,
- a kozszolgilltat6s kor6be tartoz6 hullad6k kezelesere meghatdrozott helyek 6s

l6tesitm6nyek igdnybevetel6re,
- nyilv6ntart6si rendszer mtik<idtet6sere es a kozszolg6ltat6s teljesit6sdvel dsszefi.iggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esitds6re,
- a nyilviintart6si, adatkezel6si es adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6s6hoz 6s folyamatos

mtkodtetdsehez sziiks6ges feltetelek biztosit6sdra,
- a fogyaszt6k sz6m6ra konnyen hozzdferheto iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mftkcidtetesere,
- a fogyasztoi kifog6sok 6s 6szrevdtelek elint6z6si rendj6nek meg6llapitdsira,
- a tev6kenysdg ell6t6s6hoz sztiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo

fedezetet nyrijt a felelSss6gi k<jrben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges

k6rok enyhit6s6re,
- biztosftja, hogy a vegyes hullad6k gyiltesehez az ingatlanhasznii6 legal6bb 2

kiilonbcizo ftrm6rtdkti gytijtoeddny k<iztil v6laszthasson,

- tobblethullad6k elhelyez6set szo19616, a Kcizszolg6ltat6 6ltal biztositott zs6k

forgalmazdsira,
- a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkod6si Program eszkoz- ds l6tesitmeny 6llom6nyiinak

haszniiatfua.

A Kozszolgilltato hulladdkgazd6lkod6si enged6ly6nek szilma: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6055-3/20 I 7, PE/KTFO I 155-7 I 2018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Kcizszolg6ltat6 megfelelos6gi v6lem6ny6nek szttma: OHKT -KPll73l1-5/2018
A K6zszolg6ltat6 minosit6si enged6lydnek sziima: PE/KTFO I 05727 -212019

5. Mentesill a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghatarozott kotelezetts6getol vis maior esetdn,

tov6bb6, ha az Onkormdnyzat nem biaosit az ingatlanok megkiizelitds6hez olyan

ritviszonyokat /tr6- es sikoss6g mentesseg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akozutl, amely a

Kiizszolgfltat6 g6pj6rmriveinek balesetmentes krizleked6set biztositja. Ez esetben a

Kiizszolgr{ltat6 az akad6ly elh6rul6s6t koveto legk<izelebbi szdllit6si napon koteles
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szolgeltatni, mely alkalommal kdteles az elilzo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisegti teleptil6si hul lad6k elszill lit6sdra is.

6. A Kiizszolgfltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
- az dnkormiinyzat rendeletdben eloirtt6l eltdro t6rol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kdr6be nem tartoz6 anyag

keri.ilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pitdsi tclrmeldk, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszllyezteti a
hullad6ksz6llitrissal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdg6t, vagy megrongdlhatja a
gytijtoberendez6st, kezelo berendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a
k6myezetet.)

- a hulladdk nem a szabvinyos, zart trirol6eddnyben, illetve nem a Kcizszolg6ltat6t6l
viis6ro lt jelzett zs6kban keriil ki he I y ez€ sr e,

- a hulladek oly m6don kertil kihelyezesre, hogy a t6rol6edeny mozgatisakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sertilt edeny)

- ha a trirol6ed6ny k6riil szabillytalanul, annak mozgatdst 6s iirit6st akaditlyozo m6don
tcibblethulladdk kertilt kihelyezesre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a tiirol6ed6nyek matricrij6nak
hi6nya, illetve s6riildse esetdn.

7. Az alviilalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgdltat6 jogosult alviill-alkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgrlltat6 az
alv6l lalkoz6 igdnybev6teldt kciteles az 6n korm 6ny zat szitmfu a bej elenteni.

7-2. A Felek rogzitik, hogy az alviillalkoz6 tev6kenysdg66rt a Kiizszolg6ltat6 rigy felel,
mintha maga jiirt volna el.

8. A Kiizszolgdltatds teljesitds6vel <isszeftiggo adatszolg6ltatiis biztosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgdltat6 az 1./ pontban meghatirozott szolgiiltatiisi tertiletre vonatkoz6an elktilcinitett
nyilviintart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgiitat6si teriiletr6l elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott teleptil6si hulladdk mennyis6gdt.

9. A kcizszolgdltat6s ig6nybevdteldre kotelezetteknek a kcizszolg6ltat6s teljesitdsdvel
kapcsolatos minos6gi eszrevdteleit, kifogdsait iriisban a Kdzszolgiltatl sz6khelyere (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 Pecs, Pf 176, postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgiltat6
k<jteles azokat ir6sban, 15 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre kciteles a
Ktizszolgfltat6 kOrnyezetszennyezes esetdben, ha az a k<izszolgrlltatrisi tev6kenyseg6vel
okozati cisszefliggdsben van. Amennyiben a panasz, dszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladdkkezelesi kdzszolgdltat6s rendj6r6l sz6l6 rendelet6nek rendelkezdsdt kifog6solja, a
Kiizszolgdltat6 30 napon beltil ktlteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti ertesit6se mellett-
az Onkorm finyzathoz megkiildeni.
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10. Kiizszolgriltatds dija

10.1. A hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgiiltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmri-
szabiiyozdsi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetekes miniszter rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az iilarnl hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat keret6ben az iilam beszedi
a k6zszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kcizszolgdltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolg6ltatfsi dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatitrozott szolg6ltat6si dijat.
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi kdzszolgiltat6, a telepiildsi 6nkorm6nyzat, valamint a hulladekgazd6lkod6si
l6tesitmdny tulajdonosa megad minden adatot es informiici6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkorenek gyakorl6sdhoz sztiksdges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett krizszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszol girltat6nak fi zetendo szolgiitatirsi dij at.

10.2 A krizszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kozszolg6ltatisi dij megrillapitdsa a Ht. 46-48.$ ds

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen t<jrtent.

Urit6si dijak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndlok dltalfizetendri lakossdgi dtiak:

A term6szetes szemely ingatlanhaszniiok tekintet6ben a k6zszolgdltat6si dijfizetesi
kotelezetts6 get az Onkormiinyzat teljesiti.

Eddnym6ret Darabsz6m
Egyszeri nett6 iiritesi dij (Ft)

t6li nyan
110 liter 152 80,- 162,-

80 liter 0 59,- 118,-

60 liter* 0 44,,- 88,-
*a38512014. (Xll.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszerfien hasmiil6 termdszetes

szemely ingatlanhaszn6l6 reszere, a telepiildsi Onkormdnyzat 6ltal kiadott igazoliis alapj6n.

b) Ipari (gozddlkodd szervezeteH d{iai:

Ed6nym6ret
Egyszeri nett6 i.iritdsi dij (Ft)

t6li nyan
110 liter 90,- 180,-

120 liter 98,- 196,-

ll00 liter 900,- I 800,-

c)

Edenymeret
Egyszeri nett6 tirit6si dij (Ft)

t6li nyan
110 liter 81,- 162,-

120 liter 88'- 177,-

1100 liter 809,- 1619,-

(^-*--

d) Tabbl ethulladdk gytijt6sdre szolg6l6 zsdk tra: 3 6 1,- Ft+Afa/db.
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Szerzodo Felek az iitalitnos forgalmi ad6 megfizetese tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
Af'a-t<irreny rende lkez6seinek me gfeleloen j 6rnak el.

1 l. A[ami hullad6kgazddlkodisi kiizfeladat-ellftrls

11.1 Az 6llami hullad6kgazdilkodrisi k<izfeladat ellititsira l6trehozott szeryezet
kijelcilesdr6l, feladatkcirdr6l, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6gek rdszletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjrin a Kormiiny a Ht. 32/A. $ (l) bekezddsben
meghatilrozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkod6si
Koordin6l6 ds Vagyonkezelo Zitrtkrinien Mrikddo Rdszvdnytrirsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv a kdzszolgiiltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.S (l) bekezdese szerinti adatszolg6ltatiis alapj6n rillida ki. A krizszolgitltato hi6nyos vagy
k6sedelmes adatszolg6ltatdsa eset6n a Koordiniil6 szerv a nem megfelel6 adatszolgrlltatfssal
drintett ingatlanhasznillo tekintet6ben a Koordin6l6 szerv itltal legut6bb kiszdmlizott
kdzszolgdltatrisi dij161 6llit ki szirmli-i-. Az ezzel <isszefiiggesben keletkezo dijkonekci6 eseten
minden helyt6ll6si k<itelezettseg a kiizszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kdzszolgriltat6si
dijktil<inbdzet pozitiv merlegdt a Koordin6l6 szerv a kdzszolgiiltat6nak fizetendo esedekes
szolg6ltat6si dijba besz6mida. A k<lzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6sdb6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott szriml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmenyert akozszolgitltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok k6rdt, amelyre nincs kdzszolg6ltat6si dijfizetes
meghat6rozva az adatszolgitltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefliggesben teljesft6s trirt6nt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltatrisb6l hiinyzo
ingatlanok es sztikseges adataik me96llapit6sa erdekdben.
A fentiek alapjrin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordinril6 szerv megkiildi a
kcizszolgriltat6nak, ds felhivja a kdzszolgirltatot, hogy a megktildott ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6srinak megfeleloen korrigrilja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg6ltat6st
legkdsobb az ertesites kezhezvetel6t k<iveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kdvetoen - a krizszolgiitato eltdro adatszolgriltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6lo
s ze rv a ko zszol gitltat6s i d ij at az ingatl antu I aj do n o s n ak szdmlinza ki.
ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6mkizott 6s az ingatlanhasznillo 6ltal hat6ridon beliil ki nem
frzetett kd zszo I g6ltatris i dij behaj trisa drdek6ben int6zkedik.

1 1.4.1 A Kozszolg iitato r6,szere a kdzszolgitltat6si szerzod6sb en rogzitett feladatok ellititsdert
a Koordin6l6 szerv a hulladdkgazddlkoddsi krizszolg6ltatSsi dij meg6llapit6s6drt felelos
mini szter 6ltal meghatir ozott szolgiiltatilsi dij at fi zet.

11.5 A krizszolg6ltat6 az Onkormiinyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott
teliesftdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolgiitat6 teljesit6sdvel kapcsolatban kifog6sa nem
mertlt fel. A teljesitdsigazoliisnak a kozszolgriltat6 6ltal a Koordiniio szerv rdszdre a
rendszeres adatszolgitltatds kereteben tcirteno megktildds e a szolgiltatdsi dij fizet6sdnek
feltdtele.
Az Onkorminyzat k<iteles a teljesitdsigazol6st a Kdzszolg6ltat6 r6.szere a teljesitdssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormrinyzat a teljesitdsigazolis
kiad6s6val alapos indok nelktil kdsedelembe esik, rigy a kozszolg6ltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban keletkezo kirit az 0nkorm6nyzat fele ervdnyesiteni.
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ll.6 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6s teljes k<izvetlen koltsege
megterit6sre keriil, igy a haszonanyag drtekesitdserol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolgdltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelcilt
szervezetnek etadni. A haszonanyag-ert6kesit6sbol ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

ll.7 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkodAsi krizszolgdltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos egdt vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.S (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si szerzodest

annak megkcites6t vagy m6dosit6sdt k<ivetden halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgdltatisi szerz6d6s megsziin6se

Felek jelen szerzod6st 2020. janudr 01. napj6val kezdodo hat6llyal hatirozott idore, 2029.

december 31. napjdig kiitik.

Felek a szerzod6st kozos megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Eljrlris a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kozszolg6ltat6si szerzod6s megsziinik:
- a benne meghatdrozott idotartam lejdrt6val,
- aKozszolg6ltat6 jogut6d n6lktili megszrines6vel,

- el6ll6ssal, ha a teljesites m6g nem kezdoddtt meg,

- felmonddssal,
- a felek kciz<is megegyezes6vel.

13.1 Az flnkormdnyzat a kozszolg6ltat6si szerzodest a Polg6ri Ttirv6nykdnyvben

meghatirozott felmond6si okokon tirlmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kozszolg6ltat6

- a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kdrnyezet vedelm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddntds eloir6sait sulyosan megsertette, ds

ennek tenyet a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen megiillapitotta,
- a szerzodesben megdllapitott kotelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette.
A hullaJ6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzoddst az Onkormilnyzat felmondja, ha a

K6zszolg6ltat6 nem rendelkezik min6sit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi v6lemdnnyel'

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Tdrv6nykdnyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kozszolg6ltatlsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

- az flnkorm6nyzat a kozszolgilltatdsi szerzod6sben meghatirozott k6telezettseget - a

K6zszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellenere - srilyosan megserti, es ezzel a Kozszolg6ltat6nak

k6n okoz, vagy akad6lyozzaa hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s teljesit6sdt; vagy

- a k<izszolg6ltat6si szerzodds megkotdset kovetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

k6zszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy viitoztatja ffieg, hogy az a

Kozszolg6ltat6nak a hullad6kgazditlkodisi kozszolg6ltatrls szerzod6sszerti teljesitese

kor6be tartoz6l6nyeges es jogos erdekeit jelentos m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzoddst a kozszolg6ltat6 felmondja, a telepi.ilesi

onkorm6nyzat haladdktalanul gondoskodik az rij kozszolg6ltat6 kivAlasztdsir6l.

A fentiek teljesi.il6se eset6n akozszolgirltat6si szerzodes felmonddsi ideje 6 h6nap.
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A felmondrisi id6 alatt aKdzszolgitltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod6s
neki felr6hat6an szrinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kdzszolg6ltatdsi dij S)%o-anak
megfelelo meghirisul6si kcitb6r fizet6s6re kriteles.

14. Eljrirris a szerzddfls megszfin6se eset6n

A kdzszolgiiltatrisi szerzodds megsztindse vagy megszrintet6se esetdn a Kozszolgitltato az uj
kozszolgiltat6 kivdlasztirsitig, de legfeljebb 6 h6napig akdzszolgitltatdst v6ltozatlanul ell6tja.
A hulladekgazdiikodirsi krizszolg6ltat6si szerzodds megszfin6se eset6n a k6zszolg6ltat6s
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban levo iigyek iratait 6s nyilviintart6sait a Kcizszolgdltato a
telepi.ilesi onkormdnyzatnak akdzszolgl,ltat6si szerzodes megszrinese napj6n atadja.

15. Jogvit{k int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymis k<izritti t6rgyal6sok
soriln igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek tirgyalils utj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6r6s lefolytatrisrlra a Pdcsi J6riisbir6s6g, illetve 6rtdkhat6rt6l fiiggoen a P6csi Tdrv6nysz6k
illetekessdg6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek

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

A szerz6des teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozattetelre jogosultak:

az Onkorm ilnyzat reszerol:
n6v: Fleckist6nn6 Cs<ime Edit polgilrmester
telefon: 731544-002
e-mail : onkormany zatcserto@gmail. com

a Kiizszo I g d,ltatd r eszdr iil:
nev: Bir6 P6ter i.igyvezeto
telefon: 72/ 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

17. Mecsek-Drfva Hullad6kgazdrilkodrisi Program

A Ktizszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a Mecsek-Driiva Hullad6kgazdrilkod6si projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkdzdket a kcizszolg6ltatrls teljesitdse kapcsen.
Felek kcitelezetts6get v6llalnak, hogy akivetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens69
Amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkez6se, yagy annak valamelyik r6sze
drvdnytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s 69 vagy bir6s6g
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annak 6rv6nytelensdg6t rillapitja fleg, rigy a szerzod6s tdbbi resze ervenyes es

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott kerddsekben elsosorban a hulladekr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torv6ny (Ht.), a kdzbeszerzdsekrol szol6 2015. evi CXLIII. tdrvdny (Kbt.), a

Magyarorsz6g rinkorminyzatairol sz6l6 2011. evi CLXXXX. ttirv6ny (Mtitv), valamint a

Polg6ri Torvenykonyvrol sz6l6 2013.6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve avonatkoz6
iryazatr j o g szab6lyok irdnyad6ak.

Jelen szerzoddst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben
me gegyezo t, jov iltagy6lag irj 6k al6.

D6l-Kom NonProfit Kft.
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