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HULLADBrcazoAr,rouAsr xdzszor,cAr,rArAs I szuRz6ons

amely letrejott egyr6szt: Kacs6ta Kiizs6g dnkorm 6n yzata
szdkhely: 7940 Kacs6ta, Kossuth Lajos ttca 49.
PIR sz6m: 334451
ad6sz6m: I 5334455-2-02
kepviseli : P app Zoltitn polgiirmester
mint dnkorm iny zat (a tov6bbiakban : 6n ko rm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunilis Szolgriltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tdrsas{g
szekhelye: 7 632 P ecs, Sikl6si it 52.
ce g e gy zekszirma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
adoszdma: I I 54 I 581 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ szitma: 100468989 /P6cs-Krik6ny Region6lis
Hul lad6kke zelii Kozpontl
KSH sz6ma: I 1 541 587-38 11-572-02
kdpviseli: Bir6 Peter iigyvezeto
mint Kiizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgriltatri

m6sreszt:

- toviibbiakban egyiittesen: Felek
feltdtelek mellett:

kdzcitt az alulirott helyen ds napon az alabbi

SzerzodS felek jelen kdzszolg6ltat6si szeruSdes megkcitdsekor figyelembe vettek a
kiizbeszerzdsekrol sz6l6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a k<izbeszerz6si
ertdkhat6rok:

a) ewopai uni6s jogi aktusban meghatirozott kozbeszerzesi es koncesszi6s beszerzesi
ertdkhat6rok (a tov6bbiakban: uni6s 6rtdkhatrirok) ;

b) akozponti kdlts6gvetesrol szol6 tdrvdnyben meghatfurozott kdzbeszerzd,si 6s koncesszi6s
beszerzesi ertekhat6rok (a tov6bbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si tirgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rtekhatrirokat a kozponti
kdltsegvet6srol sz6l6 tdrv6nyben dvente kell meghatdrozni. Az egyes beszerzesi t6rgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat6rozott -
uni6s 6rt6khatiirokat a mindenkori kciltsdgvet6si tcirvenyben evente rogziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgttltatds becstilt 6rt6ke olyan szerzodds esetdben,
amely nem tartalmazza ateljes dijat:

a) hatitrozott idore, n6gy 6vre vagy annirl rcividebb idore kcitendb szerzod6s eset6n a
sze rzodd s i dotartama al atti e I I ens zolgiitatds ;

b) hatitrozatlan idore kdtdtt szerzodes vagy negy dvnel hosszabb idore kcitendo szerzodes
eset6n a havi ellenszolgriltatils negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kriztiirsasdg 2019. 6vi kolts6gvetdserol sz6l6 2018. dvi L. tdrveny 72. $ (l)
bekezddse rdgziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti kozbeszerzesi
ertdkhat6r 2019.janu6r l-jdtol szolgriltat6s megrendel6se eset6ben: 15,0 milli6 forint.

Felek megrillapid6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatiiya ald.



Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezelesre vonatkoz6

kozszolg6ltatds folyamatoss6g6nak biztositfsa 6rdek6ben a telepi.il6si hulladdkhoz kapcsol6d6
jogok 6s kotelezetts6gek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkorm6nyzati rendelet

vegrehajt6sirra az al6bbi szerzod6st kcitik meg:

l. A szerzi5d6s c6lja

1.1. Magyarorsz6g helyi onkormdnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi k<izi.igyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok kor6ben

ell6tand6 helyi onkorminyzatt feladatok koze tartozik kiildnosen a hullad6kgazd6lkod6s ds a

komyezet-eg6szs6gtigy (kdztisztas6g, telepiil6si kdrnyezet tisztasdgrinak biztosit6sa, rovar- 6s

169cs616irt6s).

A hulladekr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. torveny (atovdbbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse

szerint a telepiil6si onkorm6nyzat a hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kozszolgdltatoval kdtott hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerzodes ritj6n biztositja'

hatarozata alapj6n j<itt l6tre.

1.3. A jelen szerzodes c6lja, hogy Kacs6ta Kozs6g kozigazgatdsi tertiletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyi.itt:

inlatlanhaszniio) keletkezo teleptil6si szil6rd hulladek kezelesere fenndll6 kozszolg6ltatissal

kapcsolatban a hatdlyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormfnyzat ds a

Kizszolgirltat6 kozotti kapcsolatot, a Felek jogait es kdtelezettsegeit szabiiyozza.

Z.l. Az flnkorminyzat megbizza a Kiizszolgdltatrit az alibb meghat6rozott feladatok

elvdgzdsevel:
Kacs=6ta Kozs6g kozigazgatasi tertiletdn a telepi.il6si hullad6k begytijtesdvel es elhelyezds

cdlj6bol tortdno rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett id6tartamban, valamint

keielesdvel es 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Drdva Hulladekgazdrilkod6si Program eszkdz-

es l6tesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybevdtelevel-, kozszolgdltatdsi szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gytijt6se, sz6llit6sa, kezeldse heti I alkalommal

- lomtalanit6s 6vente 2 alkalommal
- elkiikinitett /szelektiv/ hulladdkgyrijt6s

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

megkezdi.

2.3. A jelen szerzodes alapj6n a Kiizszolgiitatl, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkozo

jogszab6iyoknak 6s az dnkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

kacs6ta K6zs6g kozigazgat6si tertilet6n a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re 6s kezelds6re

ir6nyul6 kozszol g6ltat6sok ell6t6sara.

A kozszolg6ltat6s megnevezdse: teleptilesi hullad6k gyujt6sere es kezel6s6re iriinyul6

kozszolg6ltutOi f.luAutok ell6t6sa, amely kiterjed a nem termeszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6

ahtntartirsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo vegyes hullad6kdra is, a Ht- 39.$ (3)

bekezdds6re tekintettel.



A k6zszolg6ltat6s teljesit6sdnek tertileti kiterjed6se: Kacs6ta Kdzs6g kozigazgat6si teriilet6n.
A kcizszolgiiltatris k<irebe tartozo hulladek elhelyezdse es kezel6se: a Kdkdnyi Regionalis
Hulladdkkezelo Kdzpontban vagy 6trak66llom6son, illetve m6s, kcimyezetv6delmi, mtikddesi
enged6llyel rendelkezo hulladekkezelo l6tesitmenyben.

3. Az Onkorm dnyzat kiitelezetts6gvr{llal6sa

3.1. Az Onkormrinyzat a 2. pontban irt kozszolg6ltatris ell6t6sira a Kiizszolgr{ltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biztosit.

3.2. Az O nkorm r{nyzat kdtelezetts6get v6llal :

- a kiizszolg6ltat6s hat6kony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolgiitat(t szirmdra
sztiksd ges i nform6ci6k 6s adatok szo I g6ltatiisiira,
a kdzszolgdltat6s korebe nem tartozo hullad6kgazd6lkod6si
kozszol gdltat6s s al tci rtdn o <i s sze hango I 6s iinak e lo s e gitds6re,

tev6kenysegek

- a kdzszolg6ltat6snak a teleptildsen vegzett m6s kozszolgiitatiisokkal val6
ri sszehangol6srinak elose gitdsere,

- a Kdzszolgr{ltatrl kiz6r6lagos kcizszolg6ltatdsi j og6nak biaosit6s6ra,
- a teleptilds kcizszolg6ltatris igenybevdteldre kcitelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6sdban

ndv- es cimj e gy z6k fitadisir a, adate gyezet6sre,
- ked.vezm6ny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok ittad,6sira,
- az Onkorm6nyzat iital rendeletben, vagi Lgyeb -6don biaositott dijkedvezm6ny vagy

mentess6g miatt felmeriilo kdlts6gek megtdritds6re a Koordin6l6 szerv szimira,
- a teleptil6si igdnyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gytijt6s6re, sztilititsdra. kezel6s6re

szolg6l6 helyek ds ldtesitm6nyek meghatdrozirsira. Ennek keret6ben kijel6li - a
Ktizszolgr{ltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kozszolgirltat6 6tvegye kdaer[leten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 riltal alkalmazott g6pj6rmrivel nem tud behajtani,

- a hullad6ksz6llit6 j6rmti szdmira megfelelo ritviszonyok biztositiis6ra, lttil<incts
tekintettel a tdli h6- es sikoss6g-mentesitdsre, valamint a k<izrit tirszelvdnydbe bel6g6
failgak leviig6siira),

- akozszolgriltat6si szerzod€,skozzetetelerol a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elki.ilcinitett hulladekgytijtdsi rendszer helyi felteteleinek

megszervezeserol.

4. A Kdzszolgriltat6 kiitelezetts6gei :

4.1.
a) A kcizszolg6ltat6 gondoskodik:
- A haztart6sban keletkezo :

i. Vegyes hullad6k heti egyszer
(Udiilo 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellitirsi idoszak 6 honap - 6prilist6l
szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjrin az ingatlanhasznril6k rdszdre az dves
hullad6kgazdrilkodr{si kcizszolg6ltat6si dij s}yo-at kell meg6llapitani.)

ii. Elkiildnitetten gyrijtritthullad6k
iii. Lom hullad6k 6vente ket alkalommal

t<irteno 6 sszegytij t6s6rol, elszilllit6siir6l 6s kezeles6rol.

- A gazdilkod6 szervezetekndl keletkezo hizltartdsi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladek
dsszegytij t6sdr6l, el sziil lit6s6r6l 6s kezeldsdro l.



- Az irltala tizemeltetett hullad6kgyujto ponton, hullad6kgytijto udvarban a hulladek

6tvdtel6rol, osszegytijtesdrol, elsz6llit6sir6l es kezeleserol.

b) Adminis ztrativ feladatok :

- k6nyvel6s,sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminis ztrirci6, nyilv6ntart 6s, adatbitzis-kezeles
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltatris

c.) az Onkormfnyzattal egyi.ittmrikodve a fogyaszt6k szitmitra kcinnyen hozzdferheto

i.igyf6lszolg6lat 6s ti$ekoztatitsi rendszer mrikodtetdse (Kiizponti iigyf6lszolg6lat cime:7632

Pecs, Sikl6si u.58.), valamint akozszolgirltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6jdkoztat6s.

4.2. A Kiizszolgrlltat6 kcitelezetts6get v6llal tov6bb6:

a) akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes koni ell6t6s6ra,

b) a kozszolg6ltat6s meghatirozotl rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesitdsdre,

c) a kornyezetvedelmi hat6sdg 6ltal meghat6rozott minosit6si oszttiy szerinti

kovetelmenyek biztosit6s6ra ds a minosit6si engeddly hulladdkgazd6lkoddsi

kozszolg6ltatAsi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megletdre,

d) a kozszolg6ltat6s teljesites6hez sziiks6ges mennyis6gti 6s minosegti j6rmri, gdp, eszkoz,

berendez6s biaositisdra, a sztiks6ges l6tsz6mir 6s kdpzettsdgu szakember alkalmazhsita,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biztonsiigos 6s bovitheto teljesit6s6hez szi.iksdges

fej leszt6sek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a ktizszolg6ltat6s kor6be tartozo hulladek

l6tesitm6nyek i gdnybevetelere,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikodtetes6re es a

adatszolgiiltat6s rendszeres telj esitesdre,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezelesi ds adatszolg6ltat6si

mrikridtetds6hez sziiks6 ges feltetelek bizto sit isira,
D a fogyaszt6k szimira kcinnyen hozzdferheto i.igyfdlszolg6lat 6s ti\ekoztatdsi rendszer

mukodtetds6re,
j) afogyasztoi kifog6sok 6s 6szrevdtelek elintez6si rendj6nek meg6llapit6s6ra,

tl a tev3kenys6g ellat6s6hoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi korben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges kiirok

enyhit6sere,
l) biztositja, hogy a vegyes hullad6k gytijtdsdhez az ingatlanhaszniil6 legal6bb 2 kiilonbozo

rirmeft eku gy tij to edeny ko ziil v6laszthas son,

m) tobblettruttaiel ehelyez6s6t szolg6l6, a Kozszolg6ltat6 tltal biztositott zs6k

forgalmaztsitra,
n) a iiecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitm6ny 6llom6ny6nak

haszntiatira.

A Kozszolg6ltat6 hulladekgazd6lkod6si engeddlydnek szima: OKTF-KP12538'1012016,,
p E/KFT/6 0 5 5 -3 I 20 17, PE/KTFO I 155 -7 I 20 18, P E/KT F O I 003 63 -2 120 19 .

A Kozszolg6ltat6 megfelelos6gi v6lem6ny6nek szitma OHKT - KP/17311-5/2018

A Kdzszolg iitat6 minositdsi engedelydnek sz6ma: PE/KTFO I 057 27'2 12019

5. Mentesi.il a Kiizszolgiltatl a 4./ pontban meghat6rozott kotelezetts6gdtol vis maior eset6n,

tovabb6 ha az Onkorm6nyzat nem biaosit az ingatlanok megkdzelitdsdhez olyan

ritviszonyokat /h6- es sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jdrhatatlan akozutl, amely a

Kiizszolgiltat6 gdpj6rmuveinek balesetmentes kozlekedes6t biAositja. Fz esetben a

kezeldsdre meghatdrozott helyek ds

kozszolgdltat6s telj esitesevel osszefi.iggo

rendszer l6trehoz6siihoz es folyamatos



Ktizszolgriltatt6 az akad6ly elhdruliis6t kciveto legkdzelebbi sz6llit6si napon koteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kriteles az elSzo elmaradt sz6llitrisi napokon felhalmoz6dott
mennyi se gti teleptildsi hullad6k el sz6llit6s6ra i s.

6. A Kiizszolgdltatri jogosult megtagadni a hulladdk elszrillitiisiit:
az cinkorm6nyzat rendelet6ben elofrtt6l elt6ro trirol6ed6ny kihelyezdse eset6n,
ha a t6rol6ed6nyben a telepiilesi (kommun6lis) hullad6k kcir6be nem tartozo anyag
kertilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si t<irmel6k, rillati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely veszelyezteti a
hulladdkszrillitrissal foglalkoz6 alkalmazott egeszs6get, vagy megrong6lhatja a
gytijtoberendezdst, kezelo berendezest, illetve 6rtalmatlanit6sa soriin veszelyezteti a
kcirnyezetet.)

a hulladek nem a szabv6nyos, zdrt tirol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolgiltatritril
v 6s6ro lt j elzell zs iikban keriil ki he I y ezdsr e,

a hulladdk oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny mozgat6sakor a
kisz6r6diis vesz6lye fenn6ll (nemlezirt, illetve seriilr edeny)
ha a tdrol6eddny kcirtil szab6lytalanul, annak mozgatdst 6s tiritest akadiiyozo m6don
tobblethulladdk keriilt kihelyezdsre
amennyiben a t6rol6eddnyek jelzdse bevezet6sre keriil - a tarol6ed6nyek matrici$dnak
hi6nya, illetve s6rtil6se eseten.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7-1. Kiizszolg:lltat6 jogosult alv6ll.alkoz6(ka)t igenybe venni. A Kiizszolgdltat6 az
alvallal koz6 i genybevete let kdteles az On ko rm 6ny zat sz6m6ra bej elenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alviillalkoz6 tevekenys6ge6rt a Kiizszol giltatd rigy felel,
mintha maga jdrt volna el.

8. A Kiizszolgiltatits teljesitesevel osszefiiggo adatszolg6ltatiis biaositasa erdekdben a
Kiizszolgf ltat6 az 1./ pontban meghatfuozott szolg6ltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiilcinitett
nyilv6ntartiisi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolg{ltat6si teriiletrol elsz6llitott
ds 6rtalmatlanitott telepiilesi hul ladek mennyisdg6t.

9. A k<izszolgriltat6s igdnybevdteldre kcitelezetteknek a kozszolgiiltat6s teljesites6vel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait friisban a Kiizszolgiltatl szekhely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgiitat1
kciteles azokat iriisban, l5 napon beliil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzkeddsre koieles a
Ktizszolgriltat6 kcirnyezetszennyezes eset6ben, ha az a k<izszolg6ltat6si tev6kenys6gevel
okozati tisszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz, d,szrevdtel az Onkormtnyzat helyi
hulladdkkezeldsi kdzszolgriltatris rendjerol sz6l6 rendeletenek rendelkezesdt kifog6solja, a
Kiizszolgfltat6 30 napon beltil kdteles az i.igyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesitese mellett-
az O nko rm finy zathoz megkiildeni.



10. Kiizszolgiltatis dija

10.1. A hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai ds Kdzmri-
szabiiyozitsi Hivatal javaslatdnak figyelembevdtel6vel az illetdkes miniszter rendeletben

6llapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az iilami hulladdkgazdflkodrisi k<jzfeladat kereteben az iilam beszedi

a k<izszolg6ltat6si dijat ds kifizeti a kd,zszolg6ltat6knak a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolg6ltat6si dij meg6llapitisdert felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltatrlsi dijat,
Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6lo szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi k<izszolgriltat6, a telepiilesi onkormdnyzat, valamint a hulladdkgazd6lkod6si

letesitmdny tulajdonosa megad minden adatot 6s inform6ci6t, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkordnek gyakorl6s6hoz sztiksdges.
A miniszter rendeletben 6llapitja meg a beszedett kozszolg6ltat6si dij feloszt6siinak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembevdteldvel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolg6ltat6nak fi zetendo szolgiitatirsi dij at.

10.2

A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkdzszolg6ltat6si dij meg6llapitdsa a Ht.46-48.$ ds 91.$,

valamint a6412008. (lII.2S.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen ttirt6nt.

Edenymdret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(Ft)

60 liter* 77,-

80 liter 103,-

I l0 liter 141,-

*a 3g512014. (Xll. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es 6letvitelszertien haszn6l6 termeszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszdre, a telepiil6si Onkormiinyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

Tcjbblethullad6k gytij t6sdre szo I 9616 zshk ina: 3 6 l, - Ft+Afa/db.

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

I 10 liter 172,-

1100 liter 1.720.-

Ed6nymdret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(F0

120 liter 154,-

1 100 liter 1.413,-

6



Szerzodo Felek az itltalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatiilyos
AFA t<irvdny rendelkezdseinek megfeleloen j5rnak el.

I 1. Allam i hu llad6kgazdr{lkodrisi kiizfeladat-elkitr{s

I 1.1 Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si kcizfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet
kijelcildserol, feladatk6rdrol, az adatkezeles m6djdr6l, valamint az adatszolgiiltat6si
k6telezettsdgek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3.$ (l) bekezd6se alapj6n a Korm6ny aHt.32lA. $ (l) bekezdesben
meghat6rozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti
Hulladdkgazd6lkod6si Koordin6l6 ds Vagyonkezelo Zdrtkoruen Mrikddo
R6szvenytiirsas6got je16lte ki.

ll.2 A Koordiniil6 szerv a kdzszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezdese szerinti adatszolg6ltat6s alapj6n 6llfda ki. A kozszolgiitato hirinyos
vagy k6sedelmes adatszolgilltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo
adatszolgiiltat6ssal 6rintett ingatlanhaszn6l6 tekinteteben a Koordinill6 szery tital
legut6bb kiszitmli.r,ott k<izszolgrlltat6si dijr6l 6llit ki sz6ml6t. Az ezzel risszefligg6sben
keletkez6 dijkorrekci6 esetdn minden helyt6ll6si kcitelezettseg a kozszolgriltat6t terheli.
Az igy keletkezo kozszolgiitatrisi dijktildnbcizet pozitiv m6rleget a Koordiniil6 szerv a
kozszolgitltat6nak fizetendo esed6kes szolgitltatitsi dijba besziimitja. A kozszolg6ltato
hiiinyos vagy helytelen adatszolg6ltatrlsrib6l eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem
megfelelo adattartalommal ki6lliton sz6ml6kkal kapcsolatos valamennyi
kcivetkezmdny ert a k<izszo I griltat6t terhel i a fele I osse g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolgriltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kcir6t, amelyre nincs k<jzszolgiitatisi- dijfizetds
meghatdrozva M adatszolgiiltat6sban, ugyanakkor velelmezheto, hogy az ingatlannal
osszefiigg6sben teljesites ttirtent. A Koordin6l6 szerv e korben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illet6kes hat6srigt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolg:iltat6sb6l hidnyzo
ingatlanok 6s sziiks6ges adataik megrillapitrisa drdekeben.

A fentiek alapj6n rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megki.ildi a
kcizszolg6ltat6nak, 6s felhivja a kozszolgitltatot, hogy a megktilddtt ingatlanokon vdgzett
szolgdltatits6nak megfeleloen konig6lja a 20. $ (1) bekezdds szerinti adatszolg6ltit6st
legk6sobb az drtesitds kezhezvdteldt k<iveto 8 napon beliil.
A korrekci6t kdvetoen - a kcizszolgiitato eltdro adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordinril6
s zerv a kd zszol giitat 6s i d ij at az ingatlantul aj do no s n ak szirmlLzza ki .

11.4 A Koordin6l6 szerv a kisziiml6zott ds azingatlanhaszn6l6 iitalhatdridon beltil ki nem
fizetett kdzszol gdltat6si dij behajt6sa erdek6ben intdzkedik.

I1.5 A Kdzszolgrlltat6 reszere akozszolgitltat6si szerzodesben rrigzitett feladatok ell6tas6ert
a Koordiniio szerv a hullad6kgazddlkod6si kdzszolgiiltatesi dt meg6llapit6sridrt felelos
mini szter 6ltal meghat 6r o zott szolgiitattrs i dij at fi zet.

11.6 A krizszolg6ltat6 az Onkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos altal kiadott
telies[tdsigazoldssal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifog6sa nem
meriilt fel. A teljesit6sigazol6snak a kdzszolg6ltat6 iital a Koordiniil6 szerv rd,szere a



rendszeres adatszolg6ltat6s keret6ben tortdno megktildese a szolgiitatitsi dij fizetdsenek

felt6tele.
Az 0nkorminyzat kciteles a teljesit6sigazol6st a Kdzszolg6ltat6 reszere a teljesit6ssel erintett

idoszakot kriveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormanyzat a teljesit6sigazolils
kiad6s6val alapos indok ndlkiil kdsedelembe esik, ,igy a ktizszolg6ltato jogosuh az ezzel

kapcsolatban keletkezo kirit az Onkorminyzat fele erv6nyesiteni.

11.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s teljes kdzvetlen kcilts6ge

megt6ritesre kertil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a krizszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbSl ered6 bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

I1.8 A Koordin6l6 szerv a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgdltat6si szerzodds Ht. 92lB. $ (2)

bekezdds szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezdese alapj6n az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerzod6st

annak megkciteset vagy m6dosit6s6t kovetoen haladektalanul, de legk6sobb 8 napon beltil

elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

12. A kiizszolgriltatrisi szerz6d6s megsziin6se

Felek jelen szerzod6st 2020. janurir 01. napj6val kezdodo hat6llyal hatitrozott idore, 2029-

december 31. napjr[ig kittik.

Felek a szerzodl,st kozds megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj 6k.

13. Eljdrds a szerzfidfis megsziin6se eset6n

A k6zszolg6ltat6si szerzodes megszunik

a) a benne meghat6rozott idotartam lej 6rt6val,

b ) a Kilzszo lgiltat6 j o gut6d nelkiili me gsztin6s6vel,

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

d) felmond6ssal
e) a felek k<izos megegYez6s6vel

13.1 Az Onkorm6nyzat a kdzszolgiiltat6si szerzod6st a Polg6ri Tdrvenykonyvben

meghat6rozott felmond6si okokon tirlmenoen akkor mondhatja fel, ha a K<izszolgiitat6

o a hulladekgazd6lkod6si kozszolgiitatis e116t6sa sor6n a kdrnyezet v6delm6re

vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi dont6s eloir6sait sirlyosan

megs6rtette, 6s ennek teny6t a biros6g vagy ahat6s6g jogerosen meg6llapitotta,

. a szerzod6sben meg6llapitott kotelezettsdgdt neki felr6hat6 m6don sirlyosan

megs6rtette.

A hulladekgazd6lkod6si k<izszolgilltat6si szerzod6st az Onkorm6nyzat felmondja, ha a

Kozszolgiitat6 nem rendelkezik minosit6si engeddllyel vagy megfelelos6gi v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolg6ltato a Polg6ri Torvdnykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kozszolg6ltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

. az Onkorm6nyzat a kdzszolg6ltatdsi szerzod6sben meghatirozott kdtelezettsdgdt -



a Kdzszolg6ltat6 felsz6litrisa ellenere - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a
Kdzszolgdltat6nak k6rt okoz, vagy akadiiyozza a hullad6kgazd6lkodrisi
k<izszolgiiltat6s teljesit6sdt; vagy

o a kiizszolgriltat6si szerzod6s megkcitdset kovetoen hat6lyba lepett jogszab6ly a
kdzszolg6ltat6si szerz6des tartalmi elemeit rigy viitonatla D€g, hogy az a
Kdzszolg6ltat6nak a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s szerzod6sszeni
teljesitese kcir6be tartozo lenyeges ds jogos 6rdekeit jelentos m6rtdkben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazd6lkod6si szerzodest a kdzszolgilltato felmondja, a teleptildsi
6nkorm6nyzathaladektalanul gondoskodik azij kdzszolg6ltat6 kiv6lasztirsirol.

A fentiek teljestilese eseten akozszolgitltat6si szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmonddsi ido alatt a Krizszolgiiltat6 a hulladekgazd6lkod6si kdzszolgiiltatiist vdltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghiusul, illetve ha a szerzodds
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az 6ves krizszolg6ltat6si dij S)Yo-inak
megfelelo meghirisul6si kcjtb6r fizetdsdre koteles.

14. Elj:lr{s a szerzdd6s megsziin6se eset6n

A kdzszolg6ltat6si szerzod6s megsztinese vagy megszuntetdse esetdn a Kcizszolgiitat6 az ij
kcizszolgiiltat6 kiviilaszltitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltattist viitozatlanul elldtja.
A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgriltat6si szerzodes megsztinese eset6n a kdzszolg6ltatris
ellrit6s6val kapcsolatos, folyamatban ldv6 tigyek iratait ds nyilvdntan6sait a Kozszolg iitato a
telepiilesi <inkorm6nyzatnak akdzszolgirltat6si szerzodds megsztindse napjdn iiadja.

15. Jogvitik int6z6se

Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban azegymds kdzritti t6rgyal6sok
sorrln igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyal6s ritjrin 60 napon beltil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
eljiir:is lefolytatris6ra a Pdcsi J6riisbir6srig, illetve ertekhat6rt6l ftiggoen a Pdcsi Tdrvenysz6k
illetekess6gdt k6tik ki.

l6.6rtesit6sek

A jelen szerzoddssel kapcsolatos brirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kdveteldst ir6sba kell
foglalni.

A szerzodes teljesitesdvel kapcsolatos tigyintezdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm Snyzat resz6rol:
ndv: Papp Zoltirn polg6rmester
telefon: 731370-004
e-mail : iksztkacsota@gmail.com

a Kiizszolg 6ltat6 resz6rol :
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ndv: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu

I 7. Mecs ek-Dri[va Hullad 6kgazdilkodrlsi P ro gram

A Kozszolg6ltat6 kdteles igdnybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sulo l6tesitmdnyeket ds eszkdzoket a k6zszolg{.ltatis teljesit6se kapcs6n.

Felek kdtelezetts6get v6llalnak, hogy al6vetik magukat a T6rsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

I 8. R6szleges 6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik resze

6rvenytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sdg, vagy bir6s6g

annak 6rv6nytelens6g6t 6llapitja ffieg, rigy a szerzodes tdbbi r6sze ervenyes es

kikenyszeritheto, kivdve, ha an6lki.il b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kdtotte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabtiyozott k6rd6sekben elsosorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. trirvdny (Ht.), a kozbeszerzesekrol sz6lo 2015. 6vi CXLIII. trirv6ny (Kbt.), a

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

Polg6ri Tdrvdnykcinyvrol sz5lo 2013. dvi V. tcirvdny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkoz6

ilgazatij o g szab6lyok ir6nyad6 ak.

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

megegyezot, j6vdhagy6lag irj6k al6.

D5l-Kom Nonprofit Kft.
7602 Pf .'. i76

Adoszdm: 11 541 587 -2-02
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Kiizszolgdltat66nkormdnyzata
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