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kcizcitt az alulirott helyen es napon az aldbbi

Szerzodo felek jelen kcizszolg6ltat6si szerzodds megkotesekor figyelembe vettek a
kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. dvi CXLIII. tv. 15. $-rit, mely rr..int a k6zbeszerz6si
ertdkhatilrok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s beszerzesi
6rt6khat6rok (a tov6bbiakban: uni6s drtdkhat6rok) ;

b) akozponti ktilts6gvet6srol sz6l6 t<irv6nyben meghat6rozott k<izbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzdsi 6rtdkhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si tirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti drt6khatarokat a krizponti
k<iltsegvet6sr6l sz6l6 tcirvdnyben evente kell meghatdrozni. Az egyes beszerzdsi trlrgyak
eset6ben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiroiott -
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kcilts6gvet6si torvdnyben 6vente rdgziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiiltatris becstilt 6rt6ke olyan szerzod,es esetdben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatitrozott id6re, n6gy 6vre vagy anndl rcividebb id6re kcite ndo szerzod6s eseten a
szerzodd s i dotartama al atti el I ens zolgiitatfus ;

b) hatitrozatlan idore kdtott szerzodds vagy negy 6vndl hosszabb idore k6tendo szerzodds
esetdn a havi ellenszolg6ltatris negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kciaiirsas6g 2019. dvi kdltsegveteserol sz6l6 2018. dvi L. t<irvdny 72. g (l)
bekezdese rdgziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezd6s b) ponda szerinti nemzeti krizbeszerzesi
ert6khatilr 2019.janu6r l-j6tol szolg6ltatris megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapitjrik, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatiiya al6.
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Szerzodo Felek a teleptildsi hullad6k gytijtds6re, sz6llit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6
kozszolg6ltat6s folyamatossdg6nak biaosit6sa erdekeben a teleptildsi hulladekhoz kapcsol6d6
jogok 6s k<itelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi onkormAnyzati rendelet
v6grehaj tds ina az al6bbi szerzoddst kdtik meg :

l, A szerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorsz6g helyi onkorminyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi kciziigyek, valamint a helyben biAosithat6 ktizfeladatok krir6ben

ell6tand6 helyi onkormdnyzati feladatok koze tartozik kiilondsen a hullad6kgazddlkod6s 6s a

kornyezet-egdszs6gtigy (koztisztasrig, teleptildsi kornyezet tisztas6grlnak biztosit6sa, rovar- 6s

169cs616irt6s).

A hulladekr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. t<irveny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezdese

szerint a teleptil6si dnkorm6nyzat a hullad6kgazdilkod6si k<izszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kozszolg6ltat6val kdtott hulladekgazd6lkod6si kozszolgdltatisi szerzodes ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorm funyzat Kepviselo-testiilete (.... ...) KT.
sz.hatdrozata alapj6n jdtt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Basal Kcizsdg kozigazgatdsi tertiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6knrll (a tovilbbiakban egytitt:

ingatlanhasznitl6) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6s6re fenn6ll6 k<izszolg6ltat6ssal

kalcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkorm{nyzat ds a

Kiizszolgiltatt6 koz<itti kapcsolatot, a Felek jogait es kotelezetts6geit szabiiyozza.

2.

2.1. Az Onkorminyzat megbizza a Kiizszolgiltat6t az alihb meghat6rozott feladatok

elvdgzdsdvel:
Basal Kcizs6g kozigazgatLisi teri.ilet6n a telepiil6si hullad6k begytijt6sdvel 6s elhelyezds

c6lj6b6l tdrt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett idotartamban, valamint

kezeles6vel es 6rtalmatlanit6sdval - a Mecsek-Dr6va Hulladekgazd6lkod6si Program eszkoz-

es letesitm6ny6llomdny6nak igenybevdtelevel-, kozszolg6ltat6si szerzod6s keretdben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, szillitSsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanit6s 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett/szelektiv/hullad6kgyiijt6s

2.2. A Kiizszolgdltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvdgzeset2020. janu6r l-jdn
megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6tyoknak 6s az onkormAnyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult Basal

Kozseg kozigazgatdsi teri.ileten a telepiildsi hullad6k gyujtes6re es kezel6sere ir6nyul6
krizszol g6ltat6sok elliit6s6ra.

A kcizszolg6ltat6s megnevezdse: teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6
kdzszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahlztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszet kepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezdesere tekintettel.
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A kdzszolgrlltat6s teljesites6nek tertileti kiterjeddse: Basal Kdzs6g kozigazgatiisi tertileten.
A k<izszolg6ltatds kcir6be tartozl hullad6k elhelyezese 6s kezeldse: a K<ik6nyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve miis, krirnyezetv6delmi, mtikriddsi
engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezelo l6tesitmdnyben.

3. Az Onk orminyzat kiitelezetts6gvrlllakisa
3.1. Az Onkormdnyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6t6s6ra a Kiizszotg6ltat6nak
kizar6lagos j ogot biaosft.

3.2. Az 6n korm inyzat kcitelezettseget v6l lal :

- a ktizszolgriltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6ttis6hoz a Kiizszol giltatl szdmdra
sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolg6ltat6siira,

- a kdzszolgilltat6s kdr6be nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si
k<izszolg6ltat6ssal t<irtdno risszehangoliisilnak elosegit6sdre,

tevekenysdgek

- a kcizszolg6ltatdsnak a teleptil6sen vegzett m6s krizszolgdltatiisokkal val6
risszehangol6sdnak ekl segit6sdre,

- a Kdzszo I giltatri kizitrllagos kcizszol giiltatdsi j o g6nak biaosit6s6ra,
- a telepiil6s k<izszolg6ltat6s ig6nybevdteldre kcitelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkozds6ban

n6v- 6 s cimj e gy z6k ittadilsdr a, adategy ezetds re,
- ked.vezm6ny, mentessdg eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok tiaddsira,
- az Onkormanyzat iital rendeletben, vagtLgy6b -6don biztositott dijkedvezm6ny vagy

mentessdg miatt felmeriilo k<iltsdgek megt6rit6s6re a Koordinril6 szerv szdmAra,
- a teleptildsi ig6nyek kiel6gites6re alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziiliti.sdra, kezel6s6re

szolg6l6 helyek es l6tesitm6nyek meghatfuozdsira. Ennek keret6ben kijelcili - a
Kdzszolgirltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kcizszolgiiltat6 6tvegye krizteriileten a hulladdkot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Ktizszolgiitatd 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmti szttmdra megfelelo ftviszonyok biaosit6siira, (kiilonos
tekintettel a t6li h6- 6s sikossiig-mentesitesre, valamint a kcizrit rirszelv6nydbe bel6g6
faagak lev6g6siira),

- akozszolg6ltatrisi szerzod6s kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktildnitett hullad6kgyrijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserol.

4. A Kdzszolgiltat6 ktitelezetts6gei:
4.1.
a) A kdzszolg6ltat6 gondoskodik:

- A hdaart6sban keletkez6:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udtilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok esetdben az ellirrisi idoszak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.g (4) bekezddse alapjrln az ingatlanhu.rnil6k
rdszdreazd,ves hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgriltat6sidij 5O%-6tkell megrillapitani.)

ii. Elktilcinitetten gytijtott hulladdk
iii. Lom hullad6k dvente egy alkalommal
t<irt6no risszegytij t6sdrol, elsz6llit6srlr6l 6s kezel6serol.

- A gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo hiztartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
risszegytij tesdr6l, elszril litrisrir6l 6s kezel6s6rol.
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- Az 6ltala tizemeltetett hullad6kgyrijto ponton, hulladekgyrijto udvarban a hulladdk
iitv6tel610l, cisszegytij tesero l, elszdllit6s6r6 I es kezelesdrol.

b) Admini s ztrativ feladatok :

- konyvel6s, sz6mvitel, b6rsziimfejtes
- admini s ztricio, ny i lv6ntart 6s, adatbinis-kezelds
- jogi tigyvitel
- adatszo196ltatds

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtikiidve a fogyaszt6k szdmira kdnnyen hozzfiferheto
[gyfdlszolgdlat 6s titjekoilatirsi rendszer mriktidtet6se (Kcizponti tigyf6lszolg6lat cime:7632
P6cs, Sikl6si u. 58.), valamint a k<izszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6s.

4.2. A Kizszolgirl ta t6 kote lezetts 6 get vdl I al tov6bbS :

a) a kozszolg6ltat6s folyamatos 6s teljes ktjni ell6t6s5ra,

b) akozszolgdltat6s meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a kcirnyezetvedelmi hat6s6g altal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

kdvetelmdnyek biaosit6s6ra es a minosit6si engeddly hulladdkgazddlkod6si

krizszolg6ltathsi szerzodes hatrllyoss6g6nak ideje alatti folyamatos meglet6re,

d) a kcizszolg6ltat6s teljesit6sdhez sztiksdges mennyis6gii 6s minos6gti j6rmti, gep, eszktiz,

berendezds biaosit6s6ra, a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzettsdgti szakember alkalmazdsdra,

e) a kcizszolg6ltatds folyamatos, biztonsdgos 6s bovitheto teljesit6sehez szi.iks6ges

fej leszt6sek es karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a krizszolg6ltat6s kdrdbe tartozo hulladdk kezel6s6re meghat6rozott helyek ds

ldtesitmenyek igdnybevdtel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mrikodtet6sere ds a kozszolgiitatds teljesit6s6vel osszefiiggo

adatszol g6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si 6s adatszolg6ltat6si rendszer l6trehozdsrihoz ds folyamatos

mtik<idtet6s6hez sztiks6ges felt6telek biaosit 6sira,
i) a fogyasdok sziimara konnyen hozzdferheto iigyfdlszolg6lat es t6j6koztat6si rendszer

mrikcidtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok es 6szrevdtelek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6s6ra,

k) a tevekenys6g ell6t6s6hoz szi.ikseges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelel6 fedezetet

nyrijt a feleloss6gi korben bek<ivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhites6re,
l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gytijtesehez az rngatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiilonbozo

rirm6rt6kti gyuj t6eddny kdztil v6l aszthasson,

m) t<ibblethullad6k elhelyezes6t szolgill6, a Krizszolg6ltat6 6ltal biaositott zs6k

forgalmaz6s6ra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

haszniiatira.

A Kozszolgiiltat6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly6nek szima: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 055-312017, PE/KTFO ll55-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Kdzszol g6ltat6 megfelelos6gi v6lem6nyenek szdma KP-38633- 5 12019.

A Kdzszolg6ltat6 minosit6si engedely6nek szirma: PE/KTFO105727-212019.,
p E/KTFO I 0 47 59 -6 120 I 9., PE/KTF O I 067 48-2 I 2019.

4
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5. Mentestil a Kiizszolgdltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezetts6g6tol vis maior esetdn,
toviibbil, ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkrizelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- ds sikoss6g mentessdg, illetve egydb okb6l j6rhatatlan akdzitl, amely a
Kiizszolgriltat6 gdpj6rmtiveinek balesetmentes krizlekedes6t biaosida. Ez esetben a
Kiizszolg{ltat6 az akaddly elharulSs6t kriveto legk6zelebbi sz6llit6si napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyi s6gti telepiil6si hulladek el sz6llit6s6ra is.

6. AKdzszolgriltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
- az <inkorm6nyzat rendeletdben eloirtt6l eltero t6rol6ed6ny kihelyezese eset6n,
- ha a tarol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hulladdk kdr6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pitdsi tormeldk, iillati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyril6kony vagy
robban6 mya5, nagyobb terjedelmti, srilyir tirgy, amely veszelyezteti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyfjtoberendezdst, kezelo berendez6st, illetve iirtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a
k<irnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvinyos, zirt tdrol6ed6nyben, illetve nem a Krizszolg6ltat6t6l
v6s6ro lt jelzett zs6kban keriil kihe I yez6 sre,

- a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6edeny mozgatisakor a kisz6r6dris
veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve seriilt eddny)

- ha a t6rol6ed6ny kdrtil szab6lytalanul, annak mozgatiist 6s tirit6st akadiiyozo m6don
tcibblethullad6k keriilt kihelyez6sre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil - a t6rol6eddnyek matric6j6nak
hi6nya, illetve sertilese esetdn.

7. Az alv6llalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kiizszotgiltat6 az
alviillalkoz6 ig6nybevdtel6t kdteles az Onkorm inyzat szitmdrabejelenteni.
7.2. A Felek rtigzitik, hogy az alvrillalkoz6 tev6kenys6g66rt a Ktizszol giltatir rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolg{ltatds teljesit6sdvel iisszefliggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa erdek6ben a
Kiizszolgfltat6 az l./ pontban meghat6rozott szolgrlltat6si teri.iletre vonatkoz6an elkiil<jnitett
nyilv6ntartiisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgitltatesi teriiletrol elsz{llitott
6s 6rtalmatlanitott teleptildsi hullad6k mennyis6g6t.

9. A k<izszolg6ltat6s igdnybev6teldre k<itelezetteknek a krizszolg6ltat6s teljesit6sevel
kapcsolatos minos6gi 6szrevdteleit, kifog6sait iriisban a KiizszolgAltat| szdkhelydre (7632
Pdcs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgriltatrl
kdteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megv6laszolni. Haladdktalanul intezked6sre kriteles a
Kiizszolgiltat6 kdmyezetszennyezds eset6ben, ha az a kcizszolg6ltat6si tev6kenysdgevel
okozati tisszefi.igg6sben van. Amennyiben a panasz, d,szrevdtel az Onkormdnyzat helyi
hullad6kkezeldsi kdzszolgiitat6s rendjdrol sz6l6 rendeletdnek rendelkez6sdt kifog6solja, a
Kiizszolgriltat6 30 napon beltil k6teles az iigyiratot - a panaszos egyidejti drtesitdse mellett-
az Onko rm inyzathoz megkiildeni.
10. Kiizszolgdltatds dija
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10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6si dijat a Magyar Energetikai ds K<jzmri-

szabillyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

6llapida meg ds a Koordinill6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapjan az illlami hulladekgazdflkoddsi kozfeladat keretdben az itllam beszedi

a kdzszolg6ltat5si dijat 6s kifizeti a kOzszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si
k<lzszolg6ltat6si dij megrillapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltat6si dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kozszolg6ltat6, a telepiilesi dnkorminyzat, valamint a hulladdkgazd6lkoddsi
letesftmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrici6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkrirdnek gyakorlilsihoz szi.iks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kdzszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvet. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben iilapitja meg a

Koordin6l6 szerv iiltal a k<izszolg6ltat6nak fizetendo szolgiitatbsi dijat.

10.2

A kcizszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg5llapitrisa aHL 46-48.$ 6s 91.$,

valamint a6412008. (111.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tcirt6nt.

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

60 ter* 66,-

80 ter 88r
I 10 liter l2l,-

*a38512014. (XIL 3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedUl 6s eletvitelszer[ien hasm6l6 term6szetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 r6szdre, a telepilldsi Onkorm6nyzat dltal kiadou igazolds alapj6n.

Tdbblethulladdk gytijt6s6re szolgil6 zsik ira'. 3 6 1,- Ft+Afaldb.

Ipari (eazddlkod6 szervezetek) dijak:

Edenymdret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(FO

110 ter 147,-

120 ter 161.-

I l00liter 1474,-

Eddnymdret Egyszeri nett6 iirit6si dij
Gt)

110 liter l2l,-
120 liter 133,-

I 100 liter 1217,-

6*,.
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Szeruodii Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetese tekinteteben mindenkor a hat6lyos
Afa tOrveny rendelkezdseinek megfeleloen j6mak el.

I l. Allam i h u llad6kgazdrilkodr{si kiizfeladat-elldt6s
11.1 Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat ell6t6s5ra l6trehozott szenrezet
kijelcil6s6rol, feladatkcirdrol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgriltat6si
ktitelezetts6gek reszletes szab6lyair6l sz6l6 69/2016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezddse alapjrin a Korm6ny a Ht. 321A. $ (l) bekezddsben
meghatarozott feladatokra Koordin6l6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezel6 Zirtkcinien Mrikddo R6szv6nytiirsasrigot jelolte ki.

ll-2 A Koordin6l6 szerv akozszolg6ltat6si dijakra vonatkoz6 szimlilkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezddse szerinti adatszolg6ltatris alapjin iilitja ki. A k<izszolgiitat6 hi6nyos vagy
kdsedelmes adatszolg6ltat6sa esetdn a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgitltatrlssal
drintett ingatlanhaszniio tekintetdben a Koordindl6 szerv riltal legut6bb kisztlml6zort
kdzszolgiiltatrlsi dij16l ellit ki szirmlirt. Az ezzel <isszefi.iggdsben keletkezo dijkonekci6 eseten
minden helyt6ll6si kcitelezettseg a kdzszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo k6zszolg6ltat6si
dijktilcinbtizet poativ mdrlegdt a Koordin6l6 szerv a kdzszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes
szolgiitatirsi dijba besz6mitja. A kcizszolgaltat6 hiilnyos vagy helytelen adatszolg6ltatrisrib6l
eredo, a Koordin6l6 szerv 6ltal nem megfelel6 adattartalommal ki6llitott szdml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdny6rt akozszolgitltat6t terheli a felelossdg.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sb6l
kiindulva meg6llapid a Mon ingatlanok kcir6t, amelyre nincs krizszolgdltatasi dijfizet6s
meghatdrozva az adatszolg6ltatdsban, ugyanakkor vdlelmezhet6, hogy az ingatlannal
<isszefi.igg6sben teljesit6s tcirt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosulL ingyenesen adatot
kemi az illetdkes hat6srigt6l a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgrittaiasUOt hiinyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapit6sa drdekdben.
A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
kozszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megki.ildott ingatlanokon v6gzett
szolgiitatits6nak megfeleloen konigrilja a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6liatrist
legk6sobb az drtesftds kezhezvdtel6t k<iveto 8 napon beliil.
A konekci6t k<ivetoen - a krizszolgiltato eltero adatszolg6ltatiisa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a kozszo I g6ltatrisi dij at az ingatlantul aj dono sn ak szimlilzza ki.

ll,4 A Koordiniil6 szerv a kisz6mliizott 6s az ingatlanhaszn6l6 6ltal hat6ridon beliil ki nem
fi zetett kozszolgiiltat6si dij behaj trisa 6rdekeben int6zkedik.

ll.5 A Kdzszolg6ltat6 r6sz6re akozszolgitltat6si szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6tes6drt
a Koordiniil6 szerv a hulladdkgazdalkoddsi krizszolgfltatrisi dij megrillapitds6ert felelos
m i ni szter 6ltal me gha tdr ozott szo I griltatrls i d ij at fi zet.

11.6 A kdzszolgiiltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6trisdrt felelos 6ltal kiadott
teliesitisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgitltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesitesigazol6snak a kdzszolgilltato irltal a Koordinril6 szerv r6szere a
rendszeres adatsznlgirltat6s keretdben tcirt6no megktild6se a szolgiiltat6si dij fizetdsdnek
felt6tele.
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Az Onkorminyzat kriteles a teljesitdsigazol6st a Kozszolg6ltat6 r6szere a teljesitessel drintett
idoszakot kriveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesitdsigazol6s
kiad6s6val alapos indok n6lki.il k6sedelembe esik, irgy a kdzszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapc s o I atban ke I etkezo kir it az 0nkorm6n y zat fele 6rv6ny e s iteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatiis teljes k<izvetlen k<ilts6ge

megterit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesiteserol a Koordin6l6 szerv gondoskodik tgy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb6l eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

ll.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazdalkod6si kozszolg6ltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezdese alapjan az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6si szerzoddst

annak megkrit6s6t vagy m6dosit6rsiit kovetoen halad6ktalanul, de legk6sobb 8 napon beliil
elektronikus riton megktildi a Koordiniil6 szerv r6,szdre.

12. A kiizszolgfltatrisi szerz6d6s hatilya
Felek jelen szerzodest 2020. januir 01. napj6val kezdodo hatrillyal hat6rozott idore, 2029.

december 31. napjiig kiitik.

Felek a szerzodest kciz<is megegyezessel, csak ir6sban m6dosithad6k.

13. A kiizszolgfltatisi szerz6d6s megsziin6se
A kozszolg6ltat6si szerzodds megsztinik
a) a benne meghatiirozott idotartam lej6rtrlval,
b ) a Kdzszolgr{ ltat6 j o gut6d nelkiili megszrinds6vel,

c) el6ll6ssal, ha a teljesitds m6g nem kezdodott meg,

d) felmond6ssal
e) a felek k<izds megegyez6s6vel

13.1 Az flnkorm6nyzat a k<izszolgtlltat6si szerzoddst a Polgiiri Ttirv6nykdnyvben

meghatirozott felmond6si okokon tfrlmenSen akkor mondhada fel, ha a K<izszolgSltat6

- a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6sa sordn a k<irnyezet vddelmere vonatkoz6
jogszab6lyok vagy a rri vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s eloir6sait srilyosan megs6rtette, ds

ennek t6nyet a bir6siig vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;

- a szerzod6sben meg6llapitott kritelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don sfilyosan

megs6rtette; ..

- a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgiitatdsi szerzciddst az Onkorminyzat felmondja, ha a

K<izszolg6ltat6 nem rendelkezik min5sit6si enged6llyel vagy megfelelosdgi

v6lem6nnyel.

13.2 A Krizszolg6ltato a Polg6ri Torv6nykdnyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

krizszolg6ltatisi szerzod6st akkor mondhada fel, ha

- M Onkorm6nyzat a kdzszolgdltatdsi szerzod6sben meghatdrozott kdtelezettseg6t - a

Kcizszolgiiltat6 felsz6lit6sa ellendre - srilyosan megs6rti, es ezzel a Kozszolgiiltat6nak
kSrt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazd5lkod6si k<izszolgriltat6s teljesit6sdt; vagy

- a kdzszolgdltatrisi szerzod6s megkot6s6t kcivetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

k<izszolg6ltat6si szerz6dds tartalmi elemeit irgy viitoztatja meg, hogy az a
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K0zszolgiiltat6nak a hullad6kgazdillkoddsi krizszolgdltat6s szerzod6sszeni teljesitdse
kcir6be tartozo ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mertdkben sdrti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerz6d6st a kdzszolgiitat6 felmondja, a telepiildsi
<inkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodlk az {$ kdzszolg6ltat6 kiv6lasztrisiir6l.

A fentiek teljesUl6se esetdn a kdzszolg6ltatrisi szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmondrisi ido alatt a Kdzszolgdltato a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6st v6ltozatlanul
elLlda.

13.4 Ha a teljesitds az Onkormdnyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerz6d6s
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves kdzszolg6ltat6si dij S}%o-inak
megfelelo meghirisul6si k6tb6r fizetdsdre k<iteles.

14. Eljr[rrls a szerzildils megsziin6se eset6n
A kozszolg6ltat6si szerzodes megsztinese vagy megszrintetese eset6n a Klzszolgiltato az i1
kdzszolgriltat6 kiv6lasztitsirig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltat6st vdltozatlanul ell6da.
A hulladdkgazdalkodasi kdzszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se eset6n a kozszolgdltat6s
elliitiis6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilv6ntart6sait a Kcizszolg irltat6 a
telepiildsi <inkorm6nyzatnak akozszolgitltat6si szerzod6s megsztindse napj6n 6tadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megdllapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat els6sorban az egymis
soriin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek targyal6s ridrin 60 napon beltil nem tudj6k
eljrir6s lefolytat6srira a P6csi Jar6sbfr6s6g, illetve 6rt6khat6rt6l ftiggoen a
illet6kessdget kotik ki.

krizdtti targyal6sok

rendezni, a bfr6s6gi
P6csi Tdrv6nyszek

16. 6rtesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos brirmely igenyt vagy nyilatkozatot, k<ivetel6st fr6sba kell
foglalni.

A szerzodls teljesit6sevel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm inyzat reszerol:
ndv: Detrik Liszlo polg6rmester
telefon: 731550-018
e-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

a Kiizszol g iltatil r6sz6ro I :

n6v: Bir6 Pdter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu
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I 7. Mecsek-Drr{va Hullad6kgazddlkodrlsi Program
A Kozszolg6ltat6 k<iteles igenybe venni a Mecsek-Driiva Hullad6kgazd6lkod6si Projekt

keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkozciket a kozszolgiiltatis teljesitese kapcs6n.

Felek kotelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hatdrozatainak.

18. R6szleges 6rv6nytelens69
Amennyiben jelen szerzodds brirmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze

drvenytelen vagy kikdnyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry vagy bir6s6g

annak 6rvenytelens6g6t 6llapitja meg, rigy a szerzod6s tdbbi rdsze 6rv6nyes 6s

kik6nyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik F6l a szerzod6st nem kotdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabillyozott k6rddsekben elsosorban a hulladekr6l sz6l6 2012. evi

CLXXXV. torveny (Ht.), a kozbeszerzesekrol sz6l6 2015. evi CXLIII. torv6ny (Kbt.), a

Magyarorszdg onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrveny (MOtv), valamint a

Polgdri Tcirv6nykonyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazati j o g szab6lyok ir6ny ad6 ak.

Jelen szerzod6st a Felek annak elolvas6sa 6s ertelmez6se utdn, mint akaratukkal mindenben

megegyezot, j6vahagy6lag irj6k al6.

D6!-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Sikl6si 0t 52.

C6gjegyz6ksz6m: 02-09-064556
Adoszim : 11541 587 -2-02

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgr{ltat6
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