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szdkhelye: 7 632 Pecs,Sikl6si tr 52.
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Felek - kozcitt az alulirott helyen 6s napon az ali,})biak

m6sreszt:

Szeruodb felek jelen krizszolgdltatrisi szerzodds
kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. civi CXLIII. tv. 15.
6rtekhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusbrrn meghatirozott ktjzbeszcrzdsi ds koncesszi6s beszerzesi
6rtdkhat6rok (a tovribbiakban: Lrn i ris 6rtdkhatrirok);

b) akozponti kdlts6gvet6srol szo16 tcjrvdnyben meghat6rozott kcizbeszerzdsi ds koncesszi6s
beszerz6si 6rtekhat6rok (a tov6bbi akban: nemzeti drtekhat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si tiirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a krizponti
k<ilts6gvet6srol sz6l6 tcirvdnyben dvente kell megh atirozni. Az egyes beszerzdsi teigyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bcliczdds szerinti eur6pai unios jogi afiusban meghatarozloit -
uni6s drtdkhatdrokat a mindenkoli kdlts6gvet6si torvdnyben evente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolgiiltatiis becstilt irtdke olyan szerzridds eseteben,
amely nem tartalmazza ateljes dijat:

a) hatittozott idore, ndgy cvrc vagy annitl rdvidebb idore koten d6 szeruijdes eset6n a
szerzodds idotartama alatti ellenszolg6ltat6s;

b) hatitrozatlan idiire kdtott szcrzod6s vagy n6gy dvnel hosszabb idore kritend6 szerz6d6s
esetdn a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Ktiztdrsasiig 2019. c'ri kdltsegvetesdrol sz6li 2018. dvi L. rorveny 72. $ (l)bekezddse rogziti, hogy a Kbt. t.i.S (l) bekezdes b) pontia szerinti nemzeti krizbeszerzdsi
ertekhatiir 2019.januiir 1-j6tol szolgaltatds megrendelese esetiben: 15,0 rnilli6 forint.

Felek meg6llapitj6k, hogy fentie l< alapj6n jelen szerzodds nem esil< a kozbeszerzesi elj6r6s
hatiiya al6.
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Szerzodo Felek a teleptilesi hulladek gyujt6s6re, szrillithsra 6s kczel6sre vonatkoz6
kdzszolgSltat6s folyamatossd96nak biztosit6sa 6rdek6ben a lcleptil6si hulladckhoz kapcsol6do
jogok 6s kotelezetts6gek rendczesere, az ezzel kapcsolatos helyi onkornri:n1,zati rendelet

ve grehaj t6s 6r a az al 6bbi szerzod d st kdtik me g :

l. A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszfug helyi <inkornanyzatairol sz6l6 2011. evi CLXXXIX. torvcny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kozi.rgyek, valamint a helyben biztosithat6 kdzfcladatok ktirdben

ell6tand6 helyi 6nkormilnyzati l'eladatok koze tartozik ktilonosen a hulladekgazd6lkod6s 6s a

krirnyezet-eg6szs6giigy (kriztisztas6g, telepi.il6si kdrnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- 6s

169cs616irt6s).

A hulladekr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. tdrvdny (a tovirtr[''iakban: Ht.) 33 S (l) bekezdese

szerint a teleptilesi onkorminl,zat a hullad6kgazd6lkorlrisi kozszolgdltatds ellSt6srit a

kozszolg6ltat6val kdtott hulladcligazdalkod6si kozszolg6ltal;isi szcrz6clis [rtirrn biztositja.

1.2. Jelen szerzod6s az Onkornr{nyzat Kepviselo-testtilcte ..F.l.l.Pn (. ('..4{,....)
KT. sz. hatirozata alapj 6n j 6tt ldtre.

1.3. A jelen szerzod6s celja, hogy Adorj6s Kozscg kcizigazgatdsi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokndl, haszn6l6knal (a toviibbialiban egyi.itt:

ingatlanhasznii6) keletkezo telepiil6si szil6rd hulladdk kezclisdre t'enn6ll6 kozszolg6ltatAssal

kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelelocn - az Onkorm:inyzat 6s a

Kiizszolgr{ltat6 k<izdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kdtele zcttsigeit szabdll'oz-z.rt.

2.
2.1, Az $nkormrinyzat rnegbizza a Kiizszolgriltat6t az al6bb meghathrozott feladatok

elvdgz6sdvel:
edoijas Kozsfg kdzigazgat6si teriiletdn a telepiilesi hullaclek begytijtesevel ds elhelyezds

celjafiOt tcrrtdn6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint

keiel6s6vel 6s 6rtalmatlanitds6val - a Mecsek-Dr6va Hullircl6kgazd6lkodasi Program eszk<iz-

es l6tesitm6ny6llom6ny6nak igenybevdtelevel-. kozszolg6ltrrtasi szerzodcs kcrete ben:

- veryes hullad6k gyiijt6sc, szfllit:isa, kezel6se heti 1 :rll<alontmal

- lomtalanitis 6vente 2 alkalommal
- elkiiliinitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s

2.2. A Kiizszolgfltatri a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gzeset 2020. januirr 1-jdn

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodds alapjfn a Kiizszolgiitttil, a FIt.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszab6lyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek mcgleleloen kiziu'olagosan jogosult

AJorj6s K6zs6g kozigazgat6si teriilet6n a teleptil6si hulladdli gyrlijtesere 6s kezeldsdre ir6nyul6

kOzszolg6ltat6sok ell6t6sara.

A kozszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gr irites6re 6s kczeldsere ir6nyul6

kozszolgiitat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem ternrdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6

ahiztaiilsi hultad6khoz hasonl6 hullad6k rdszdtkepezo vcuyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezdes6re tekintettel.
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A kdzszolgdltatris teljesitds6nek teriileti kiterjeddse: Adorjris Kcizs6g klzigazgat6si tertiletdn.
A kdzszolg6ltat6s k<ir6be tartozo hullad6k elhelyezese ds kezelese: a Kdkdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpontban vagy 6trak66llom6son, illetve rn6s, kornyezetv6delmi, mtik<jddsi
engeddllyel rendelkez6 hulladel<kezelo l6tesitmdnyben.

3. Az Onkorm{nyzat kiitelezc tts 6gvr{I|akisa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszolgriltat6nak
kiz616lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkorm inyzat kcitelezerlse get v6llal :

- a kdzszolgdltatds hat6konl' es folyamatos ellat6sahoz a l(dzszolgdltat6 sz1mira
sztiks6ges informrlci6k ds ucl arok szol giiltat6siira,

- a k<izszolgiiltatiis kdrcbc nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6gek
kdzszolgilltatiissal trirt6no o s s zehango I 6s6nak el 6 s e gite s6re,

- a kcizszolg6ltat6snak a telepi.ildsen vegzett mds kcizszolg6ltatiisokkal val6
risszehangollsdnak el6seg itesere,

- a Kdzszolgrlltat6 kiz616la gos kcizszolg6ltatdsi j og6nak biztositisiira,
- a telepiil6s kdzszolgriltatds iginybeveteldre kcitelezetr ingatlan[asmirltti vonatkoz6s6ban

ndv - es cimj egy zek 6tad6 s ir nr. ad ate gy e zetd sre.
- ked.vezm6ny, mentesseg esetein annak alapj6ul szolgalo adatok ataddsara,
- az Onkormanyzat iital rendcletben, vagy egyeb -odo, biztosftott dijkedvezm eny vagy

mentessdg miatt felmeriil(r k0ltsegek megterites6re a Koorclinal6 szerv szdm6ra,- a telepiil6si ig6nyek kiel('gitesdre alkalmas hullad6k gyiijt6s6re, szi1llit1sira. kezel6s6re
szolgrll6 helyek es l6tesiurrinyek meghatirozisdra. Ennek kererci.ren kijel<ili - a
Kiizszolg6ltat6val egyezict\,e - azokat a gyrlijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 alr''csye koztertileten a hulladckot azon insatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiiz.szolg:iltat6 iiltal alkalmazort gcp.iannfivel ncrn tud behajtani,- a hulladdksz6llft6 jrirmii szdm6ra megfelelo ritviszonyok biaosft6s6ra, 1t<tilcinos
tekintettel a t6li h6- 6s siliossdg-mentesitdsre, valamint a kcizLrt rir-szolv6ny6be bel6g6
farigak lev6gds6ra),

- akozszolg6ltatrisi szerzocl:s kozzetetelerol a helyben szokasos rn6don gondoskodik,- gondoskodik az elktrltinftett hulladekgytijtdsi rcndszcr ne ryi felt6teleinek
megszervezes6rol.

4. A Kdzszolg{ltatrl kiitelezefl ,. I g ci :

4.1.
a) A kdzszolg6ltat6 gondoslioclik:

- A hdztartisban keletkezo:
i. Vegyes hullad6k heri egyszer

(Udii15 6s id6szakosrrrr lraszn6rlt ingatlanok esetdben az cll6tiisi r,loszak 6 h6nap -rlprilist6l szeptemberiq - ahol a Ht.47.fi (4) bekczcldse alapj6n az ingatlanhurrnil6k
r6szdre az 6ves hullacle li,rrazd6lkodrisi kdzszolgriltatAsi dij S}%-aikell nreg6llapitani.)

ii. Elkiildnitetten gytijriirr hulladek
iii. Lom hullad6k dvenr: licr alkalommal
tcirtdno <isszegytij tds6rol, e I szhl I it6srir6l ds kezel6s6ro I .

- A gazd6lkod6 szervezetelincl keletkezi5hivtart6si hullad6khoz hason16 vegyes hulladdk
dsszegytijt6s6rol, elsziillit;isrir oI es kezeldserol.



Az itltall r,.re nri,L.,ctt lrLriiadekgyrijto ponton, liullat jkgytijto udvarban a hulladdk
iitveteldrtil .,.iSZu.r, iriLdser'(',i. elsz6llft6sar6l es kezelescr',r1.

b) Adminis ztrati v feladatok :

- kdnyvelis. s,riruvilcl. bcrsz-rirnfejtes

- adminisztri,',i. n-r rir inlartls. adatb6zis-kezel6s

- jogi i.igyvirl
- adatszolgalLuths

c.) az 6nkor,,,:,rrlZ:rri:il egl,Lrttrnrik6dve a fogyaszt6k :''zimata konnyen hozzifetheto
tigyf6lszolg6lar . r tijctli,,z.tatdsi rcndszer mukddtetese (Koz-p..rnti iigyf6lszolgdlat cime:7632

P6cs, Sikl6si u. 5s.), r'ulr,nrint a kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgriltnt6 kdtclezettseget v6llal tov6bb6:

a) a kdzszolg6ltatiis lol-r'ltnatos tis teljes koni elkit6s6ra,

b) a kdzszol96lrat6s ntclhatdrozott rendszer, m6dszer ds gr uliorisiig szerinti teljesit6s6re,

c) a kcirnyezctvddclrni hatt',5lig 6ltal meghat6rozott minosit6si osztiiy szerinti

k6vetelmelvck [.riztosit6srirl 6s a minositdsi :nged6ly hulladekgazd6lkod6si

kdzszolgdttur:rsi sz.e r;r(tdds hirtilyossdgdnak ideje alatti lirlvamatos megl6tere,

d) a krizszolgdirat6s tci.iesiteselrez szi.ikseges mennyisdgu cs minSs6gri jermfi, gdp, eszkdz,

berendezes biztositis6ra, a sz-liksdges l6tsz6mir 6s k6pzett:rigu szakember alkalmazdsira,

e) a kozszolgdltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bor itheto teljesit6sdhez sztiks6ges

fejleszt6sek es karbantart6sol< elvegzds6re,

0 a k6zszolgaltatas kiirebe tartoz;o hullad6k kezelcscre meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek i gd rtv bcr'6tele< rc.

g) nyilv6ntart6si iepdszer mtikddtetdsdre ds a kdzszolglriltat6s teljesitds6vel cisszefliggo

adatszol g6ltatds rcr.rtl szeres tcl.iesitdsere,

h) a nyilvSntartdsi, aclltkezeldsi 6s adatszolg6ltat6si

mtikodtetdsehez szir l<siges f'eltdtelek biztosit6sira,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra k<innyen hozziflrheto iigyfdlsz-olg6lat 6s tilekoztatitsi rendszer

mtikcidtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifogdsok 6s eszrevetelek elintdzesi rendjenck meg6llapit6sara,

[l u t"rdk"rrys6g elizitasahoz szlikseges biaosit6ssal rendelliczik, amely megfelelo fedezetet

nytjt a ielelosscgi korben trekovetkezett Onkorm6ttr u-rttnak okozott esetleges k6rok

enyhitds6re,
biitositja, hogy a vcgyes hulladek gytijtesdhez az ingatir:rrhaszn6l6 legal6bb 2 kiilonbtizo

tirm6rt6kii gyuj toediny kcizii I v6laszthasson,

tobblethullad6k elhelyez6sdt szolg6l6, a Kdzszolgiltat6 6ltal biztositott zsik

forgalmaz6s6ra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszktiz- 6s l6tesitm6ny 611om6ny6nak

hasznilat6ra.

A K6zszolgdltat6 hulladdkgazclalkod6si enged6ly6nek szrttna: OKTF-KP12538-1012016,

PE/KFT/6 055-3 t 2017, l', E/KTF O I 155-7 12018, PE/KTFOi ( ) ( )3 63-2 12019.

A Kozszol g6ttat6 megfe le los6gi vd lem6ny6nek szitma'. KP -i I 633- 5 12019.

A Kozszolg6ltat6 min6sitesi enged6lyenek sz6ttrn: PE/KTFO105727'212019.,

PE/KTFO I 0 47 59 -6 120 19.

5. Mentesi.il a Kiizszolg:'rltat6 a 4./ pontban meghat6rozott Iiijtelezetts6g6tol vis maior esetdn,

tov6bb6, ha az flnkorm6nyzat nem biAosit az ingrrtlanok megk<izelites6hez olyan

rendsz.c r l6trehoz6s5hoz es folyamatos

l)

m)
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titviszonyokat /h6- ds sikoss6g nrentessdg, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akdn;i.l, amely a
Kiizszolgriltat6 gepj6rmtiveinck balesetmentes k<izleked6s6t biaositja. Ez esetben a
Kiizszolgdltat6 az akad6ly elharuliis6t kciveto legkozelebbi szrillitrisi napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kijteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisegti teleptil6si hullad6k elsz6llftiis6ra is.

6. A Kiizszolgr{ltatr6 jogosult megtagadni a hulladdk elsziilitilsifi
- M dnkorm6nyzat rendeletiben eloirtt6l eltdro tiirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a trirol6eddnyben a tcicpiilesi (kommunalis) hullad6k kcirdbe nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyezesre (pl. forrci hamu, ko-, epitesi tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, 
^"rg3roanyag, elektronikai hulllclek. folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyflekony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyfi tirgy, amely ieszelyezteti ;
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyrijtoberendezdst, kezel(l berendez6st, illetve iirtalmatlanitrisa sorrin lesielyeieti a
kornyezetet.)
a hulladdk nem a szabvrinyos, zirr trirol6ed6nyben, illetve nem a
v6sarolt j elzett zsiikban kc rii I kihel y ezdsre,

Kdzszolgitltat6t6l

a hullad6k oly m6don kerirt liihelyezesre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenn6ll (nem leziirt. illetve sertilt edeny)
ha a t6rol6edeny kdrtil szlbiLlytalanul, annak mozgat6st es tiritdst
tdb blethullad6k kenilt kih e lr,, czesre

akadiiyoz6 m6don

- amennyiben a tiirol6eddn-r cli jelzdse bevezetdsre keriil - a tarol6ed6nyek matri cil1nak
hidnya, illetve sdnilese ese rcn.

7. Az alviilalkoz6 / teljesit6si .scgcd / ig6nybev6tel6vel vEgezhetd tev6kenys6gek
7:1. Kiizszolgdltatri jogosult alvrillalkozo(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolg{ltat6 az
alvdllalkoz6 igenybevdteldt kdtu I cs az 0 n ko rm iny zit szitm1rabejelenteni.
7'2. A Felek rogzitik, hogy it'. alvallalkoz6 tevekenys6gd6rt a Kiizszolgilltato rigy felel,
mintha maga jrirt volna el.

8" A Kiizszolgiltatits teljesftdsdvel cisszeftiggo adatszolgriltatrls biztosit6sa erdek6ben a
Kiizszolgdltat6 az l./ pontban rrteghat6rozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elktilcinitett
nyilviirrtart6si rendszert koteles t r'zethi, rnelv tartaLlazza a szolgiitatdsi tertiletrol elsziillitott
6s 6rtalntatlanitott telepiilesi hul lr.l..k nlenn) isegdt.

?. A kdzszolg6ltatds igdnybcvctelere kdtelezetteknek a kozszolg6ltatis teljesitdsevel
kapcsolatos minosdgi eszrev6te lcit. kifog6sait ir6sban a KiizszolgeltitO sz6khelydre (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 76()l l)dcs, Pf 176. postacimre kell ciriezni, ds a Kiizizolgrltatri
kciteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megvdlaizolni. Halad6ktalanul int6zkeddsre k<iteles aKiizszo rrvez6s esetdben, l'ra az a kiizszolgriltat6si tev6kenysdgevelokozati .\lrtennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkormdnyzat helyihulladcl is rcndjdrol sz(rl6 rendeletdnek rendelkezdsdt kifog6solja, a
Kiizszolg6ltat6 30 napon beltil l.(iteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesitdse mellett-
az Onl<orm inyzathoz megktilclcn i.

(*-.--



10. Kiizszolg:iltatis dija
10.1. A hulladekgazd6lkod6si kozszolgdltatilsi dijat a i\'lrLgyar Energetikai es Kozmti-
szabillyozitsi llivatal javaslat6nak figyelembevetelevel lz illet6kes miniszter rendeletben

6llapitja meg es a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapjin az iilami hulladdkgazd6lkoddrsi kt)zlcledat keretdben az iilam beszedi

a kozszolg6ltat6si drjat 6s kifizeti a kozszolgaltat,il:nak a hullad6kgazd6lkod5si

kozszolg6ltatSsi dij meg6llapit6s6drt felelos miniszter 6ltal nrcghatilrozott szolg6ltat6si dijat,

Az iilam e feladatainak ell6tSs6ra koordin6l6 szervezetcL (iL tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz ldtre.
A helyi kozsz-olg6ltat6, a telepiil6si onkorm6nyz-a1. r'alrmint a hulladekgazd6lkod6si

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot ds infbrnuci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkdr6nek gyakorlfusihoz sztik s6ge s.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolgalratdsi dij feloszt6sdnak elv6t. A

miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevctelcr el rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kdzszolg6ltat6nak fizetendo szolgiiltatirsi dijat.

10.2

A k6zszolg6ltat6 6ltal alkalmazolkozszolgdltatasi dij nrcgailapitdsa a Ht.46-48.$ 6s 91.$,

valamint a6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezescirrck megfeleloen tortdnt.

Ed6nynrcret l:gy':z,cri netto tiritesi dij
(F0

60 liter* 64

80 liter
110 liter 118.-

*a 3g512014. (xll. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyecliil cs cletvitelszeriien haszn6l6 termeszetes

szem6ly ingatlanhaszn il6reszere, a telepiildsi dnkormdnyzat iiltal kiaclott igazol6s alapjan.

Tobblethullad6k gyrijt6s6re szolgal6 zs6k 6ra: 361,- Ft+Ala/clb.

Ipari (gazdalkod6 szervezetek ) tlij lk:

Eddnynteret

1 l0 liter 131,.

120 liter 143,-

I 100 liter I 310,-

Ed6nynrdret Egysz-cri nett6 iirit6si dij
(F0

1 10 liter 118,-

120 liter 129,-

I 100 liter I179.-

iSuru^--

86'-

Egvszcri nett6 tirit6si dij
Gt)
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Szerz6do Felek az iitalinos forgrLlmi ad6 megfizetese tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
Af'a t<irveny rendelkezdseinek nr.l-rr leleloen .i 6mak e l.

I 1. Alhmi hullad6kgazddlkod:isi titizfeladat-ellftris
ll.r Az 6llami hullad6kgazclrilkod6si kdzfeladat elliltdsira l6trehozott szervezet
kijel<il6s6rol, feladatkor6rol, az adatkezelds modjrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6gek rdszletes szabiilyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezclcse alapj6n a Kormdny a Ht. 321A. g (l) bekezd6sben
meghatirozott feladatokra Koor'.linirl6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkod6si
Koordin6l6 es Vagyonkezel(5 Zirrtl<.iirfen ML'rkddo Reszv6nytiirsas6got jel<ilte ki.

ll.2 A Koordiniil6 szerv a kozsz,olg6ltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolg6ltat6s alapjan 6llitja ki. A krizszolg6ltat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltat6sa esctelrt a Koordiniilo szerv a nem megfelel6 adatszolg-itltat6sJal
6rintett ingatlanhasznii6 tekintctiben a Koordin6l6 szerv Aki legut6bb kisziml(nott
kozszolg6ltat6si dij16l allit ki szrrrilliit. Az ezzelosszeftiggdsben keletk"ro di;ko..ekci6 eseren
minden helyt6ll6si kdtelezettsdg u lidzszolgaltat6t terheli. Az igy keletkez6 kcizszolgaltat6si
dijktildnbcizet pozitiv merleget rr i'.oordinal(r szerv a kdzszolgitltat6nak fizetendo esedekes
szolgiiltat6si dijba besz6mitja. ,'r. i'iizszolgalLato hiiinyos vagy helytelen adatszolg6ltat6sdb6l
ered6, a Koordiniil6 szerv altirl nem megfelelo adattartalommal kirillitott szriml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkczrrrenydrt a kcizszolgiiltat6t terheli a felelossdg.

11.3 A Koordin6l6 szerv az.,'i'tirLLkorm.rencl, 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiiltatrlsb6l
kiindulva megrillapitja azon irqlLlanok koret, amelyre nincs kdzszolgiiltatasi dijfizetes
meghat6rozva az adatszolg6llrtLrr:ban, ugvanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszeftiggdsben teljesftes t6rt6ri. .\ Koorclintilo szerv e kcirben jogosuliingyenesen adatot
kemi az illetdkes hat6s6gt6l rr -0. $ (l) beliezdds szerinti iditszoQattiiasUOt hianyzo
ingatlanok 6s sztiksdges adataik nrcgirllapittisa drdekeben.
A fentiek alapjdn riSgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megktildi a
kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja l kiizszolgiiltatot. liogy a megktild6tt ingatlanokon vegzett
szolgSltatitsiinak megfeleloen liolrigiilja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgriliatrist
legkdsobb az drtesitds kezhezvet-'lr'r ltoveto ti napon beltil.
A konekci6t ktivetoen - a kdz:';rrrisiltat6 elrcro adatszolgiiltatiisa hiriny6ban - a Koordin6l6
szerv a kdzszolg6ltat6si dij at az l i r r r L t l antul a l cl ono sr nk szirmlinza ki.

ll-4 A Koordiniil6 szerv a ki::;ri rtl6zott es az ingatlanhaszn6l6 iitalhatiridon beliil ki nem
ftzetett krizszolg6ltatasi dij behir Lii .r erdekcben intezkedik.

11.5 A Kdzszolgrlltat6 rdsz6rt'a iitizszolgriltatasi szerzoddsbenrogzitett feladatok ell6tris66rt
a Koordiniil6 szerv a hulladc .srrzd6lkoclisi l<ozszolgiltatrisi dij megrillapit6s66rt felelos
miniszter 6ltal meghatirozott sz. igtiltat6si diiat fizct.

11.6 A k6zszolg6ltat6 az t)nkornrarryzat, mint ell6t6s6rt felel6s 6ltal kiadott
teliesltisigazoldssal igazolja, ht'qr a kozszols6ltato teliesitds6vel kapcsolatban kifogrisa nem
mertilt fel. A teljesit6sigazolii:u,,i a ktizszolgiiltato altal a t<ooidinal6 szerv r6szere a
rendszeres adatszolg6ltatiis ker,jl,-,)e11 toflcno rtregktildese a szolg6ltat6si dij fizetesenek
felt6tele.
Az Onkorminyzat kciteles a teli :siicsigazollst a l(dzszolgriltat6 reszere a teljesitdssel erintett
idoszakot kciveto 5 napon beltr I ,lclni. r\rrrcnrrl,iben az Onkormdnyzat a ieljesitesigazolis
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kiad6silval alapos indok n6lktil kdscdelenrbe csil<. [rgy r l.i)zszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatba n keletkezri kdr6t az Onko rm dnyzat I c I d irvdnl' c s i Leni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hulladdkgazd6lkodasi kijzs;:olr6ltat6s teljes kozvetlen kdltsdge

megtdritdsre keriil, igy ahaszonanyag drtc(kesftcsdr'(il a l..oordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a kozszolgiitat6 valamennyi haszonanyagot kotelcs a Koordin6l6 szerv 6ltal kiieldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-irtdkesitesbol credo bcvdtel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdl<gazclilkodasi l<cizszolgr',ltat6si szerzod6s Ht. 9218. $ (2)

bekezdds szcrinti megfelelos6g6t vizsgdl.ia.

Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alap.ian az ()nkormirrvz-at a kozszolg6ltat6si szerzod6st

annak mc3kdt6s6t vagy m6dosit6sit kovetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil

elektronili.rs titon megkiildi a Koordinilci szerv riszcre.

12. A kii r-. ;tolgriltatdsi szerz6d6s m c gsz ii n 6s c

Felek jil-,rr szerz6d6st 2020. janudr 01. napidval liezdocl(i lratSllyal hat6rozott idore, 2029.

deceml,,., .J1. napjiig kiitik.

Felek a szirzod6st kdzos megegyezessel, csak irdsban motlosiLhatj6k.

13. Eljdrfs a szerzildfls megsziin6se eset6n

A kozszol uiltat6si szerzodds megszrlnik

a) a benne rneghat6rozott idStartam lei6rt6r'al,

b) a Kdt.st o I gf ltat6 j o gut6d n6lki.ili me gs ziin6sev e l -

c) el6ll6ssal. ha a teljesit6s m6g nem kezdodott meg.

d) felmondirssal
e) afelek ktizds megegYez6s6vel

l3.l Az Onkormanyzat a k<izszolg6ltat6si szerzodcst a Polgdri T<irvenykdnyvben

meghatirozott felmond6si okokon tulmenoen akkor mondhatil fel, ha a K<izszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltatSs ellStdsa sorin l l<<irnyezet v6delmere vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hatos6gi clont6s cltiir6sait srilyosan megsertette, 6s

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6sag jogeroscn megilir,pitotta;

- a szerz6d6sben meg6llapitott kotelezettsdg6t Irclii felr6hat6 m6don s[rlyosan

megsdrtette;
- a ht ttad6kgazd6lkodasi k<izszolg6ltatdsi szerzodest ,,2- Onkorminyzat felmondja, ha a

K6zszolg6liat6 nem rendelkezik minositesi crrtcddllyel vagy megf'elelos6gi

velenr6nnyel.

l3.Z A K6zszolg6ltat6 a Polgdri Tdrvdnykonyvben nrcghat6rozottakon trilmen6en a

kozszolg6ltathsi szeruod6st akkor mondhada fel, ha

- az flnkormanyzat a kozszolgiiltatdsi szerzoddsben ntcghat6rozott kdtelezettseg6t - a

Kozszolgiitat6 felsz6lit6sa ellen6re - srilyosan megscrti, 6s ezzel a Kozszolgaltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hulladekgazd6lkod6si koz.szolg6ltat6s teljesit6set; vagy

- a kozszolgflltat6si szerzod6s megkotesdt kovetocn hat6lyba ldpett jogszab6ly a

kozszolgiitat6si szerzod6s tartalmi elemeit irgl viitoztatja meg, hogy az a
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Kdzszolgriltat6nak a hulllilckgazdilkoditsi kozszolg6ltat6s szerzod6sszeni teljesit6se
krirebe tartozo l6nyeges ds.iogos 6rdekeit jelentos m6rtdkben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazdiilkoclirsi szerz6dest a kdzszolgaltato felmondja, a telepiil6si
<i nkorm 6ny zat haladektal anul g o n cl o s ko d ik az ij ko zs zo l g 6l tat6 k i v 6l as ztitsir ol.

A fentiek teljesiil6se esetdn akitzsz,olgitltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kdzszolgtiltat6 a hullad6kgazddlkodrisi kcizszolg6ltatiist viiltozatlanul
elLitja.

13.4 Ha a teljesites az Onkonnrinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodds
neki felr6hat6an sztinik meg, Lt'/. Onkormanyzat az dves krizszolgtiltat6si dij 5}yo-inak
megfelelo meghifsul6si kcitb6r ll.,.e rdsdre kdteles.

14. Eljdrds a szem,6d6s megsziir6se eset6n
A kdzszolg6ltat6si szerzod6s uresszrin6se vagy mcgszrintet6se esetdn a Kozszolgiitat6 aztj
ktizszolg6ltat6 kivrilasrtilsirig, dc Iegfeljebb 6 h6napig akozszolgitltatrist viltozatlinul ellltja.
A hullad6kgazdiikodttsi ktizszolgriltat6si szerzodds rnegszrin6se eset6n a kdzszolgAliatds
ell6trls6val kapcsolatos, folyamr,iirln levo i.igyek ilatait ds nyilvrintart6sait a Krizszolg6ltat6 a
teleptl6si 6nkorm6nyzatnak a kii,,szolgiiltat6si szerzodds megszrinese napjiin atadja.

15. Jogvitrik int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az e .,;ctleges jogvit6kat elsosorban az egymils kdzcitti trirgyaldsok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek lrir_syal6s ttjan 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6srigi
eljrirris lefolytatiisdra a P6csi Jl risbir6s6g, illetve c<rtekhatdrt6l ftigg6en a Pecsi T6rvdnyszdl
illetdkessdgdt k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzodessel kapcsolatos biirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st irrlsba kell
foglalni.

A szerzodes teljesft6sdvel kapcs ,latos tigyintezesre. nyilatkozatt6telre jogostrltak:

az Onkorm inyzat rdszr iil:
n6v: Fint6nd Buz6s Brigi.la polgiirmester
telefon: 731493-002
e-mail : baksaor@t-onlinc. h Lr

a Kiizszolg iitatil r6szdlii I :

n6v: Bir6 Pdter iigyvezerii
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkonr iyrr

9

(^r^-



17. Mecsek-Drriva Hullad6kgazdirllioditsi Program

A Krlzszolg6ltat6 k<iteles ig6nybe venni a Mecsek-Dni,, rr Hulladekgazd6lkod6si Projekt

kereteben megval6sul6 l6tesitmenyeket es eszkdz<iket a kijz-szolgiltat6s teljesit6se kapcs6n.

Felek kotelezettsdget v6llalnak, hogy alfvetik uragukat tr'l'riLsLrlSsi Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkezesc. \'agy annak valamelyik rdsze

drvfnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamely'ik :.u'crv, vagy hat6sdg vagy biros6g

annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja lreg, L,gy o szclz-rrtiis t6bbi resze 6rvenyes es

kikenyszeritheto, kiv6ve, ha andlkiil b6rmelyik Fel a szerz.otlcst nem k6t6tte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szab6lyozott kdrcldsekben els6sorl;an a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi

CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kozbeszerzdsekrol sz6l6 2(ri5. dvi CXLIII. tcirv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g dnkormfunyzatairol szolo 2Oll. dvi CLXI'iXIX. t<irv6ny (Motv), valamint a

Polg6ri Tdrv6nykdnyvrol sz6l6 2013. dvi V. torv6ny (Ptk. r'cndelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazati j o g szab 6lyok ir6ny adoak.

Ielen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa ds drtelmezesc Ltlrin, mint akaratukkal mindenben

megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj 6k al6.

Adorjis, 20lg.5v $p.Itr h6nap Jl'nap

l. fl-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgf ltatri
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