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m6sr6szt:

- tovilbbiakban egyiittesen: Felek - k<iz6tt az alulirott helyen 6s napon az alibbi
felt6telek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolgiitat6si szerzbdds megk<it6sekor figyelembe vett6k a
kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tv. 15. $-iit, mely szerint a klzbeszerz6si
6rt6khat6rok:

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

b) akdzponti kcilts6gvet6sr6l sz6l6 ttirv6nyben meghatfurozott k<jzbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khatdrok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rt6khat6rok).

(3) Az egyes beszerzdsi tdrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatrirokat a k<izponti
k<ilts6gvet6srol sz6l6 t<irv6nyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerzlsi thigyak
eset6ben alkalmazando - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatiroiott -
uni6s 6rt6khatilrokat a mindenkori kdlts6gvet6si trirv6nyben 6vente rcigzfteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolg6ltatiis becsiilt 6rt6ke olyan szerzod,es eset6ben,
amely nem tartalmazza ateljes dijat:

a) hatittozott idore, n6gy 6vre vagy anniil rdvidebb idrire kdtendo szerziSd6s eset6n a
szerz6d6,s idotartama alatti ellens zolgiltatds;

b) hatfirozatlan idSre kdtott szerziid€s vagy n6gy 6vn6l hosszabb id<ire kotendo szerzod1s
eset6n a havi ellenszolgiiltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdztrirsas6g 2019. 6vi k6lts6gvet6s6rol sz6l6 2018. dvi L. t<irv6ny 72. g (1)
bekezd6se r6gziti, hogy a Kbt. 15. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti k<izbeszerz6si
6rt6khatiir 2019.janu6r l-jdt5l szolgdltatits megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapitjiik, hogy fentiek alapjin jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerz6si eljarris
hatAlyaal6.
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Szerzodo Felek a teleptil6si hullad6k gytijtdsdre, szhllitisra 6s kezel6sre vonatkoz6
kozszolgitltatiis folyamatossfgiinak biztositrisa 6rdek6ben a telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi tinkorm6nyzati rendelet

v6grehajt6sitra az altlbbi szerzoddst k<itik meg:

1. Aszerziidfis c6lja
1.1. Magyarorszfig helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. ttirv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi kdziigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok kdr6ben

ell6tand5 helyi dnkorminyzati feladatok kozl tartozik ktil<in<isen a hulladdkgazdiikodris 6s a

kcirnyezet-eg6szs6giigy (konisnas6g, teleptil6si kdrnyezet tisztasrigrlnak biztosit6sa, rovar- 6s

169csril6irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a teleptil6si dnkorm5nyzat a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgrlltat6s ell6t6s6t a

krizszolgiiltat6val kdtdtt hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltathsi szerz6d6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodl,s az Onkorminyzat K6pvisel6-testtilete .... (. .....) Kt.sz.

hatirozata alapj an j 6tt l6tre.

1.3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Horv6thertelend Kozsdg kozigazgat6si teriileten az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn5l6knrll (a tov6bbiakban egyiitt:

ingatlanhasznSl6) keletkezo teleptil6si szililrd hulladdk kezel6s6re fenn6ll6 k<izszolg6ltatiissal

kapcsolatban a hatillyos jogszab6lyoknak megfelel6en az Onkormfnyzat 6s a

Kiizszolgdltatri kriz<itti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kcitelezetts6geit szabiiyozza.

2.
2.1. Az flnkorm{nyzat megbizza a Kdzszolgitltatr6t az al6bb meghatittozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Horv6thertelend Krizs6g kozigazgat6si tertiletdn a teleptil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s

elhelyez6s c6lj6b61 tort6no rendszeres elsziilitisfval a szerzod6sben tdgzitett id6tartamban,

valamint kezel6s6vel 6s iirtalmatlanit6sSval - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program

eszkriz- 6s l6tesitm6ny6llom6nyanak ig6nybev6tel6vel-, kdzszolg6ltat6si szerzodes keret6ben:

- vegyes hullad6k ryiijt6se, szillftisa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitis 6vente ery alkalommal
- elkiiliinitett /szelektiv/ hullad6kryiijt6s

2.2. AK1zszolgiltatri a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6set2020.janu6r 1-j6n

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiitatil, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszabdlyoknak 6s az <inkormrlnyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

Horv6thertelend Kcizs6g kozigazgat6si tertilet6n a telepiil6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6s6re

ir6nyul 6 kdzszol g6ltatrisok ellitirsfu a.

A k<jzszolg6ltatrls megnevezdse: telepiil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6

kozszolgiitat6i feladatok elltlt6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahdztartisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezd6s6re tekintettel.
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A ktizszolgiiltatiis teljesitdsdnek tertileti kiterjed6se: Horv6thertelend Kdzs6g kdzigazgatilsi
teriilet6n.
A kcizszolgiltatds ktir6be tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezeldse: a Kdk6nyi Region6lis
Hullad6kkezelil Kozpontban vagy 6trak66llomrison, illetve miis, kdrnyezetv6delmi, mtikod6si
enged6llyel rendelkez<i hulladdkkezelo l6tesftm6nyben.

3. AzOnkorminyzatkiitelezetts6gvillaldsa
3.1. Az Onkormr{nyzat a 2. pontban irt krizszolgriltat6s ellifiAsira a Kiizszolg{ltattinak
kizrlr6lagos j ogot biztosit.

3.2, Az On ko rm inyzat krite lezettsd get viillal :

- a kcizszolgiltatis hat6kony 6s folyamatos elli-/tfusirhoz a Kiizszolgfltat6 szitmira
s ztiks 6 ge s informric i 6k 6 s adatok szolgdltatdsitr a,

- a kdzszolg6ltatris k<ir6be nem tartozo hullad6kgazdrilkod6si tev6kenys6gek
kozszolgiitat6ssal trirtdno ri sszehango l6s6nak elo seg it6s6re,

- a kozszolgiitatrisnak a telepiil6sen v6,gzett mds kozszolgiltat6sokkal val6
<isszehangolls6nak elosegit6s6re,

- a Kiizs zolgiitat6 kizlr6lagos kozszolgiltat6si j og6nak biztosit6srira,
- a teleptil6s ktizszolgriltat6s ig6nybev6tel6re kritelezett ingatlanhaszniloi vonatkozilsilban

n6v - 6 s c imj e gy z6k ifiadisir a, adate gy ezet6 sre,
- kedvezmdny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok futadilsira,
- M Onkormanyzat iltal rendeletben, vagy egy6b m6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmertilo krilts6gek megt6rft6s6re a Koordintil6 szerv szdmdra,
- a telepiildsi ig6nyek kiel6gitds6re alkalmas hulladdk gytijt6sdre, sziilitirsira. kezel6s6re

szolgiio helyek es l6tesitm6nyek meghatirozdsdra. Ennek keretdben kijel<ili - a
Kilzszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gytijtSpontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgitltat6 ritvegye kciaertleten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiitatil 6ltal alkalmazott gepjSrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszillft6 j6rmii szirmdra megfelelo ritviszonyok biaositrisiira, (kill6n6s
tekintettel a t6li h6- 6s sfkoss6g-mentesit6sre, valamint a kdzlt tirszelv6ny6be bel6g6
faigak lev6gilsrira),

- akozszolgriltat6si szerzldeskozzdteteler6l a helyben szokdsos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiil<initett hullad6kgyrijtdsi rendszer helyi felt6teleinek

megszervezeserll.

4. AKiizszolgiltatfkiitelezetts6gei:
4.1.
a) A krizszolgiitat6 gondoskodik:

- A hdnartdsban keletkez<i:
i. Vegyes hullad6k heti egyszer

(Udiil6 6s id6szakosan hasznSlt ingatlanok eset6ben az ellfutisi idoszak 6 h6nap -
rlprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjSn az ingatlanhaszn6l6k
rdszdre az 6ves hulladdkgazdSlkod6si kdzszolg6ltat6si dij s\yo-Lt kell megSllapitani.)

ii. Elkiilcinitetten gyrijtdtt hullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente egy alkalommal
tdrt6n5 <i s sze gytij t6sdr6l, elsziilititsir6l 6s kezelds 6ro l.

- A gazdiikod6 szervezetekn6l keletkezo hdnartdsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hullad6k
6 s sze gytij t6 s6ro l, elszilllititsitr ol 6 s ke ze I 6 s 6ro l.
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- Az iitala tizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladdk
6tv6tel6r6l, cisszegytijt6s6rol, elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6r5l.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- kcinyvel6s, sz6mvitel, b6rszimfejt6s
- admini silrdcio, nyilvrlntart 6s, adatbitzis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolgriltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmrikridve a fogyaszt6k szfumira k<innyen hozzilferhetis
iigyf6lszolg6lat 6s tijekoztatitsi rendszer mtik<idtet6se (K<izponti figyf6lszolg6lat cimo. 7632

P6cs, Sikl6si tit 58.), valamint akdzszolgdltat6ssal kapcsolatos lakossdgi tij1koilatis.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kcitelezetts6get v6llal tovribb6:
a) akdzszolgilltat6s folyamatos 6s teljes kcini ellfitdsitra,
b) akozszolgitltatils meghatitrozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisiig szerinti teljesit6s6re,

c) a kcirnyezetv6delmi hat6s6g Sltal meghatarozott minosft6si osztiiy szerinti

k<ivetelm6nyek biztosit6sara 6s a min<isit6si engeddly hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgiitatdsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6t6re,

d) a kozszolgtiltatiis teljesit6s6hez sztiks6ges mennyis6gti 6s min6s6gri jArmti, gdp, eszkoz,

berendez6s biaosit6s6ra, a sziiks6ges l6tsziimri 6s kdpzetts6gti szakember alkalmazilsira,
e) a krizszol giitatds folyamatos, biztons6gos 6s bovithet6 teljesit6s6hez sziiks6ges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elvegz6s6re,

D a kdzszolg5ltat6s k<ir6be tartoz6 hullad6k kezel6s6re meghat6rozott helyek 6s

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvantart6si rendszer mtikddtet6s6re 6s a kdzszolgiitatds teljesitds6vel osszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres telj esit6s6re,

h) a nyilviintart6si, adatkezel6si 6s adatszolg5ltat6si rendszer l6trehozls6hoz 6s folyamatos

mtikcidtet6 s6hez s ziiks6 ge s feltdtelek bizto sit 6shr a,

D a fogyaszt6k sziim6ra krinnyen hozzdfdrhet6 iigyf6lszolg6lat es tiljekoztattisi rendszer

mrikridtet6s6re,
j) afogyasrtoi kifog6sok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapititsira,
k) a tev6kenys6g elllt6s6hoz sziiks6ges biztositrissal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felel6ss6gi ktirben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhit6sdre,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6s6hez az ingatlanhaszniillegal6bb 2 kiil<inbozo

tirm6rt6kti gytij t6ed6ny k6ztil v6laszthasson,

m) t<ibblethullad6k elhelyez6s6t szolgtil6, a Kozszolgiitat6 6ltal biztositott zsfk
forgalmazilsira,

n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazdSlkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

haszniiatdra.

A Kdzszolg6ltat6 hullad6kgazdtilkod6si enged6ly6nek szima: OKTF-KP12538-1012016,
PE/KFT/6 055 -3 I 20 17, PE/KTF O I 155 -7 I 2018, PE/KTFO/OO3 63-2 I 2019 .

A Kcizszol g iitat6 me gfelelo s6 gi v6lem6ny6nek szdma: KP-3 8633 - 5 120 19.
A Krizszolgiiltat6 minosit6si enged6ly6nek szirma PE/KTFO105727-212019.,

PE/KTFO I 0 47 59 -6 120 I 9., PE/KTF O I 067 48 -2 12019.
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5. Mentestl a Kiizszolgilltat6 a 4.1 pontban meghatdrozott kdtelezettsdg6tt5l vis maior
eset6n, tovribbii, ha az Onkormrinyzat nem biztosit az ingatlanok megkcizelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikossrlg mentess6g, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akozht/, amely a
Kdzszolgiltatil g6pj6rmtiveinek balesetmentes krizleked6sdt biaositja. Ez esetben a
Kdzszolgd'ltatd az akad6ly elhrirul6srit krivet<i legk<izelebbi szillitrisi napon kriteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kriteles az elozo elmaradt sz6llitrlsi napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiil6si hullad6k elszll I it6s6ra is.

A Kiizszo I g6ltat6 j ogo sult me gtagadni a hullad6k el szdllit6s6t :

- az cinkormrinyzat rendelet6ben el<iirtt6l elt6ro tarol6ed6ny kihelyez6se eset6n,
- ha a ttirol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k krirdbe nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si t<irmel6k, iillati tetem, mar6, mdrgezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszelyezteti a
hullad6kszillitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szsdg6t, vagy megrong6lhatja a
gytijttiberendez6st, kezelS berendez6st, illetve tirtalmatlanitiisa soriln veszelyezteti a
k<irnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvinyos, zArt trirol6eddnyben, illetve nem a Kdzszolgrlltat6t6l
v6s tlro lt j e I zett zs ikb an kertil kihe I y ez6sr e,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez€,sre,hogy a trirol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6diis
vesz6lye fenndll (nem lezrirt, illetve s6rtilt eddny)

- ha a t6rol6ed6ny kdriil szabiiytalanul, annak mozgatdst 6s iirit6st akadiiyozS m6don
t<ibblethullad6k kertilt kihelyez6sre

- amennyiben a trirol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a tiirol6ed6nyek matricilj6nak
hiilnya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvflllalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vfigezhetf tev6kenys6gek
7.1. Kdzszolgi,Jrtatf jogosult alvillalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgdltatr6 az
alv illalko z6 i g6ny bev6te l6t kdte I e s az O nko rm iny zat szfumir a b ej elenteni.

7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6,llalkoz6 tevdkenys6g66rt a Kiizszolgiltat6 rigy felel,
mintha maga jitrt volna el.

8. A Kiizszolgdltatrfls teljesit6s6vel <isszefiiggb adatszolg6ltat6s biztosftilsa 6rdek6ben a
Kdzszolgiltatil az 1./ pontban meghatirozott szolgriltat6si teriiletre vonatkoz6an elktil<jnftett
nyilv6ntart6si rendszert k<iteles vezetni, mely tartalmMZa a szolgiltatrisi teriiletrol elsz5llitott
6s iirtalmatlanitott teleptil6si hullad6k mennyis6g6t.

9. A kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kritelezetteknek a kcizszolgriltat6s teljesftds6vel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifogrisait irrisban a Kiizszolgiitatit sz6khely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cfmezni,6s a Kdzszolgiltatd
k<iteles azokat ir6sban, 15 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul int6zked6sre k<jteles a
Kiizszolgiltat6 k<irnyezetszenrryez6s eset6ben, ha az a kozszolgdltatfusi tevdkenys6gdvel
okozati dsszefi.igg6sben van. Amennyiben a panasz, €,szrevltel az Onkorm6nyzat helyi
hullad6kkezel6si kozszolgtltatiis rendj erbl sz6lo rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a
Kdzszolgitltat6 30 napon beliil kciteles az tigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onkorm ilnyzathoz megki.ildeni.
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10. Kiizszolgiltatds dija
10.1. A hullad6kgazddlkoddsi krizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Krizmti-
szabiiyozisi Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel az illetekes miniszter rendeletben
Sllapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapjan az iilami hullad6kgazd6lkodrlsi k<izfeladat keret6ben az illam beszedi
a k6zszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kdzszolgriltat6knak a hullad6kgazd6lkodtlsi
kcizszolg6ltatrisi dij meg6llapit6srl6rt felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolgiitathsi dijat,
Az Sllam e feladatainak ell6t5s6ra koordin6lS szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kozszolgiltat6, a telepi.il6si 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s informrlci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatk<ir6nek gyakorlflsirhoz szi.iks6ges.

A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolgiitat6si dij feloszt6s6nak elv6t. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben rillapftja meg a
Ko ordi n6l6 s zerv 6ltal a kozszolgirltat6nak fi zetendo szolgiitatils i dij at.

10.2 A kozszolgiitatl 6ltal alkalmazott kdzszolgriltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en tort6nt.

Urit6si diiak:

a) A termdszeles szemdly ingatlanhaszndlhk dltal fizetendd lakossdei diiak:

A term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6k
k<itelezetts 6get az Onkorm6nyzat telj esiti.

tekintet6ben a kdzszolg6ltat6si dijfizet6si

Ed6nym6ret Darabsz6m Egys6gnyi tiritdsi dij
Gt + Afa)

ll0liter JJ 88r
80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49r

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszenien hasm6l6 termeszetes

szem6ly ingatlanhaszr6l6 r6sz6re, a telepiildsi 0nkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjdn.

b) Ipari (qazddlkodd szervezetekl dliai:
110 literes ed6ny: 98'- Ft + AFA
l20literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + Af'A

i szervek ds

ll0literes ed6ny:
l20literes ed6ny:
1100 literes ed6ny:

88,- Ft + AFA
97,-Ft+ AFA

887,- Ft + AFA

d) Tabblethulladdkgytijtds6re szolg6l6 zsik 6ra: 361,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetese tekintet6ben mindenkor a hat6lyos

Afe-torveny rendelkez6seinek megfelel6en j6rnak el.
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11. Attamihullad6kgazd{lkodisi kiizfeladat-elldtis
11.1 Az 6llami hulladdkgazdrllkod6si ktizfeladat ellirtirsira l6trehozott szervezet
kijel6l6s6r<il, feladatk<jr6rol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6gek r6szletes szabiiyairol sz6l6 6912016. (I[.31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezd6se alapjfun a Korm6ny a Ht. 321A. g (1) bekezd6sben
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervkent az NHKV Nemzeti Hullad6kgazdrilkod6si
Koordiniil6 6s Vagyonkezelo Zirtkdnien Mtik6d6 R6szv6nytrirsas6got jeldlte ki.

ll.2 A Koordin6l6 szerv akozszolgiltatisi dijakra vonatkoz6 sz6mliikat az Adatkorm.rend.
20.$ (1) bekezd6se szerinti adatszolgirltattis alapjin lilitja ki. A kcizszolgiitat6 hiiinyos vagy
kdsedelmes adatszolgdltatilsa esetdn a Koordindl6 szerv a nem megfelelo adatszolgitltatiissal
6rintett ingatlanhasznil6 tekintet6ben a Koordindl6 szerv 6ltal legut6bb kiszdmlir:ott
kozszolgiitat6si dijr6l 6llit ki sziml6t. Az ezzel risszeftigg6sben keletkezo dijkorrekci6 esetdn
minden helytrillisi ktitelezetts6,9 aKitzszolgSltat6t terheli. Az igy keletkezo kcizszolgilltatiisi
dijktilcinbdzet pozitiv m6rleg6t a Koordinril6 szerv a kozszolgdltat6nak fizetendo esed6kes
szolgiltatisi dijba beszimitja. A krizszolgiitat6 hirinyos vagy helytelen adatszolgriltat6srib6l
ered6, a Koordin6l6 szery 6ltal nem megfelelo adattartalommal kirillitott szimLikkal
kapcso lato s valamennyi k<ivetkezm 6ny 6rt a K<izszol g itltat6t terheli a felel6 ss6g.

11.3 A Koordinril6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgiltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs k<izszolgilltatirsi dijfizet6s
meghatinorva az adatszolgirltat6sban, ugyanakkor v6lelmezheti|, hogy az ingatlannal
dsszefiigg6sben teljesit6s t<lrtdnt. A Koordin6l6 szerv e krirben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgirltat6sb6l hi6nyz6
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik meg6llapitdsa 6rdek6ben.
A fentiek alapjan rogzitett ingatlanok adatait a Koordiniil6 szery megktildi a
kozszolgiitat6nak, 6s felhfvja a kozszolgiltatot, hogy a megkiildritt ingatlanokon v1gzett
szolgiitatdsrinak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (1) bekezd6s szerinii adatszolgdttatast
legk6s<ibb az 6rtesit6s kezhenretel6t kciveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kcivetoen - a krizszolgiitato elt6ro adatszolgitltatrisa hi6nyriban - a Koordin6l6
szervakiizszolgiitatrisidijatazingatlantulajdonosnakszimirdz;zaki.

ll.4 A Koordin 615 szerv a kisziml6 zott 6s az ingatlanh asznilo riltal hatririddn beltil ki nem
ftzetett kd zszolgilltatris i dij behaj trisa 6rd ek6 ben i ntdzke dik.

11.5 A Ktizszolgiitat6 ft'szdre a k<izszolgdltat6si szerzod6sben rrigzitett feladatok ellititsircrt
a Koordinii6 szew a hullad6kgazdiikodisi krizszolgdltat6si dij megrillapithsircrt felel<is
miniszter 6ltal meghatdrozott szolgilltatilsi dijat fizet.

11.6 A kozszolgiitato az Onkorm6nyzat, mint ellitds6rt felelos 6ital kiadott
teljesltisigazohissaligazolja, hogy a kozszolgiltat6 teljesit6sdvel kapcsolatban kifogiisa nem
menilt fel. A teljesitdsigazoliisnak a krizszolgitltat6 iital a Koordinril6 szerv r6sz6re a
rendszeres adatszolg:iltat6s keret6ben trirt6n<i megkiild6se a szolg6ltat6si dij fizet6s6nek
felt6tele.
Az Onkorminyzat k<iteles a teljesit6sigazoliist a Kdzszolg fltat6 rdszdre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kdveto 5 napon beli.il kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesit6sigazoliis
kiad6s6val alapos indok n6lktil k6sedelembe esik, rigy a kozszolgiltat6 jogosult i ezzel
kapcso I atban kel etkez 6 kar 5t az Onkorm iny zat fel6 6rv6nye siteni.
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ll.7 A szolgilltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgdltatiis teljes kdzvetlen kolts6ge

megt6ritdsre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kciteles a Koordin6l6 szerv riltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sb5l ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin616 szerv a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgriltatdsi szerzod6s Ht. 9218. 5 Q)
bekezd6s szerinti megfelelos 6gdt vizsgiija.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezd6se alapj6n az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerz6d6st

annak megk<it6s6t vagy m6dosit6s6t k<ivet6en halad6ktalanul, de legk6sSbb 8 napon beltil

elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv reszdre.

12. A kiizszolgriltatr[si szerz6d6s hat{lya
Felekjelen szerz6d6st 2020. januir 01. napj6val kezd5d6 hat5llyal, hatbrozott idore,2029.
december 31. napj6ig kdtik.

Felek a szerz6ddst kciz<i s megegy ezdssel, c sak ir6sban m6do sithatj ak.

13. Akiizszolgdltatisiszerz6d6smegsziin6se
A k<izszolg6ltatasi szerz6d6s megsztinik
a) a bemre me ghatir ozott i d6tartam lej itrtix al,
b) a Kozszo I g5ltat6 j o gutod ndlkiili me g sztin6s6vel,

c) eLillSssal, ha a teljesitds m6g nem kezdoddtt meg,

d) felmond6ssal
e) a felek k<izos megegy ez1s6vel.

13.1 Az flnkorm6nyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6st a Polgdri T<irv6nykrinyvben

meghatirozott felmond6si okokon trilmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kozszolgtitat6

a hullad6kgazd6lkod6sikozszolgitltat6s ell6t5sa sor6n a kdrnyezet v6delm6re vonatkoz6

jogszab6lyok ,ugy a rii vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s el6ir6sait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy ahat6sSg joger6sen meg6llapitotta;

- a szerz6d6sben megrillapitott kritelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette;
- a truttad6kgazd6lkod6si kozszolgiltatisi szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

K<izszolg6liat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelel6s6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Torv6nykdnyvben meghatiirozottakon trilmenoen a

kdzszolgdltatisi szerz6ddst akkor mondhatja fel, ha

- az flnkormSnyzat a kozszolgiitathsi szerzod6sben meghatfurozotl ktitelezetts5'get - a

K<izszolgSltat6 felsz6litiisa ellen6re - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kdzszolg6ltat6nak

kiirt okoz, vagy akad5lyozzaa hullad6kgazd6lkodrisikozszolgitltat6s teljesit6s6t; vagy

- a kcizszolgrlltat6si szerzod€s megkot6s6t kdvet6en hat6lyba l6pett jogszabdly a

kcizszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy viitoztatja D€g, hogy az a

KOzszolg6ltat6nak a hullad6kgazdiikodirsi kcizszolg6ltat6s szerzodlsszeni teljesit6se

krir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazdSlkod6si szerzodlst a kdzszolgilltat6 felmondja, a telepi.il6si
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<inkorm6nyzat haladektalanul gondoskodik az nj kdzszolgilltat6 kivrllas zrdsdrll.
A fentiek teljesiil6se eset6n a kdzszolg6ltatdsi szerzod€s felmondiisi ideje 6 h6nap.
A felmondrisi id5 alatt aKozszolgirltat6 a hullad6kgazdSlkod6si kdzszolgiitatiist v6ltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az6nkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzod6s
neki felr6hatoan sztinik meg, az Onkormrinyzat az 6ves kdzszolg6ltatrisi dij S}%o-inak
megfelel6 meghirisuLisi k<itb6r fizet6s6re kdteles.

14. Eljrlrris a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kcizszolgriltatrisi szerzodds megsztin6se vagy megsztintetdse eset6n a Kozszolgiitato az ij
kdzszolg6ltat6 kivdlasztdsfiig, de legfeljebb 6 h6napig a k<izszolg6ltat6st vdltozatlanul ell6tja.
A hullad6kgazdrilkoddsi kdzszolgriltat6si szerzodes megszfln6se esetdn a kozszolgriltatiis
ell6t6s6val kapcsolatos, folyamatban l6vo iigyek iratait 6s nyilviintart6sait a Kozszolg iitat6 a
teleptil6si tinkormilnyzatnak akozszolgitltat6si szerzodes megsztin6se napjan ifiadja.

15. Jogvitr{k int6z6se
Felek megrlllapodnak, hogy az esetleges jogvitrlkat elsosorban az egymis k6z<jtti trirgyakisok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek trirgyal6s ftj6n 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
eljrirrls lefolytatrisiira a P6csi Jarrisbir6srig, illetve 6rt6khatrirt6l fiigg6en a P6csi T<irv6nysz6k
illet6kess6g6t k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerzod6ssel kapcsolatos bdrmely ig6nyt vagy nyilatkozatot,k<lveteldst ir6sba kell
foglalni.
A szerzildls teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintlzdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm funyzat r6,szdr6l:
n6v: Ors6s Ferenc polgiirmester
telefon: 06-73 I 554-040
e-mail : koh@szentlaszlo. hu

a Kdzszolgfiltat6 r 6sz& ol :

n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefonszrim6t stb.) a Felek kizir6lag a
szerziSd1's teljesit6s6vel 6sszefiigg6 kapcsolattart6s c6lj6b6l, illetve az ahhoz kapcsol6d6
egy6bjogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6rdek6benjogosultak kezelni. Felek azadatkezelds soriin a
kapcsol6d6 jogszabdlyok 6s adatv6delmi szabilyzataik rendelkez6sei szerint j6rnak el.

17. Mecsek-Driva Hullad6kgazddlkodrlsi Program
A Kdzszolgiitat6 kciteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket 6s eszkcizriket a krizszolgtiltat6s teljesit6se kapcsiin.

Felek ktitelezettsdget vrlllalnak, hogy al6vetik magukat a Tarsul6si Tan6cs hatirozatainak.
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18. R6szleges 6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szprzod5,s brirmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik r6,sze

6rv6nytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szorv, vagy hat6silg vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t illapitja heg, rigy a szerzodds t6bbi rdsze 6rv6nyes 6s

kik6nyszerithetS, kiv6ve, ha an6lktil brirmelyik Fel a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.

A jelen szerzoddsben nem szabillyozott k6rdesekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (Kbt.), a

Magyarorszig <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (Motv), valamint a

Polgari T<irv6nykrinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. ttirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazatij o gszabdlyok iranyad6ak.

7632 pecs, Srklosi rit 5i2
Cegjegyzeksziirn : 02_09_064 i56
, AdoszAm 11541557_2_02
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Horvdthertelend Kiizs6g Onkormfnyzata D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg{ltat6
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