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H u L LA D B r ca z n A I r o oA s r r 6 z s z o r, cA r, ra rA s t szERZ6 o n s

'ru l"-n I t-otg.

amely letrej ritt egy reszt:

mdsrdszt:

tovribbiakban egyi.ittesen :

mellett:

Kisszentm {rton Kiizs6g Onkorm 6n yzata
szdkhely: 7841 Kisszentm6rton, Kossuth L. utca 47.
PIR sziim: 334022
adosz6m: I 533 4022-2-02
kdpviseli: Dr. L6nay Gyula polgdrmester
mint rinkorm iny zat (a tovebbi akban : On ko rm 6nyza t)

D6l-Kom D6l-Dun{ntfli Kommun{lis Szolgiltat6
Nonprofit Korldtolt Feleldss6gii Tdrsas{g
szdkhelye: 7 632 Pecs, Sikl6si itt 52.
c6gj e gyzek szilma: 02 -09 -064 5 5 6
adoszitma: I I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szrima: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hul I adekke zelo Kozpont/
KSH sz6ma: I 1 541 587-38 11-572-02
kepviseli: Bir6 Peter i.igyvezeto
mint Krizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

Felek - kcizcitt az alulirott helyen 6s napon az alabbiak felt6telek

Szerzodo felek jelen kcizszolgriltatdsi szerzodds megkot6sekor figyelembe vettdk a
kdzbeszerzdsekrol sz6lo 2015. evi CXLIII. tv. 15. $-6t, mely szerint a kdzbeszerzdsi
ert6khatrirok:

o) europai uni6s jogi aktusban meghatirozott kdzbeszerzesi es koncesszi6s beszerzdsi
drt6khatiirok (a tov6bbiakban: uni6s 6rt6khat6rok);

b) akozponti ktiltsegvetdsrol sz6l6 tcirv6nyben meghat6rozott kozbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzesi ert6khat6rok (a tovribbiakban: nemzeti drt6khatdrok).

(3) Az egyes beszerzesi trirgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khatrirokat a kozponti
koltsdgvetdsrol sz6l6 t<irv6nyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerzesi trirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghattroiott -
uni6s drtekhatiirokat a mindenkori kdlts6gvetesi trjrvenyben 6vente r<igziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolg6ltat6s becsUlt 6rt6ke olyan szerzodds esetdben,
amely nem tartalmazza ateljes dijat:

a) hatttrozott id6re, ndgy 6vre vagy ann6l rrividebb idore kdtendo szerzod6s eset6n a
szerzo de s i dotartama al atti el I ens zolgiitatis;

b) hatitrozatlan idore kotott szerzSdds vagy ndgy 6vn6l hosszabb idore kcitend6 szerzodds
esetdn a havi ellenszolgdltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Kdzt6rsasiig 2019. evi kciltsegveteserol sz6l6 2018. evi L. t6rv6ny 72. $ (l)
bekezddse rdgziti. hogy a Kbt. 15. $ (l) bekezdes b) ponda szerinti nemzeti kozbeszerzesi
ertdkhatrir 2019.januilr l-j6tol szolgirltatits megrendelese esetdben: 15,0 milli6 forint.
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Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzod6s nem esik a kozbeszerzesi elj6r6s

hatiiyaal6.

Szerzodl Felek a teleptil6si hullad6k gyrijt6s6re, sz6llit6sra 6s kezeldsre vonatkozo
kdzszolg6ltat6s folyamatossdg6nak biaosit6sa 6rdekdben a telepiildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok 6s kdtelezetts6gek rendez6s6re, az ezzel kapcsolatos helyi dnkormdnyzati rendelet

v6grehajt6sira az al6bbi szerzod6st kotik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
1.1. MagyarorszAg helyi cinkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. t<irveny 13. $ (l)
bekezd6se szerint a helyi koztigyek, valamint a helyben biztosithat6 k<izfeladatok koreben

elliltand6 helyi <inkormdnyzati feladatok koze tartozik kiilondsen a hullad6kgazd6lkod6s 6s a

krirnyezet-egeszs6giigy (koztisdas6g, telepi.ildsi kdrnyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds

169cs616irt6s).

A hulladekr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torveny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse

szerint a teleptl6si <inkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kcizszolg6ltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltatdsi szerz6d6s ritj6n biztositja.

KT. sz. hatfu ozata alapj 6n j 6tt letre.

1.3. A jelen szerzod6s celja, hogy Kisszentm6rton Kdzseg kdzigazgatisi teri.iletdn az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:

ingatlanhasznii6) keletkezo teleptldsi szil6rd hullad6k kezeles6re fenn6ll6 kdzszolgdltat6ssal

kalcsolatban - a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormfnyzat 6s a

Kdzszolgiltat6 kdzotti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<itelezettsegeit szabiiyozza.

2.
2.1. Az flnkormfnyzat megbizza a Kiizszolgtiltat6t az alibb meghat6rozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Kisszentm6rton Kcizs6g kozigazgatisi tertilet6n a telepi.il6si hulladdk begytijt6sdvel es

elhelyez6s c6lj6b6l tcirt6no rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rcigzitett idotartamban,

valamint kezel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkoddsi Program

eszkoz- ds l6tesitm6ny6llom6ny6nak igdnybevetel6vel-, kdzszol96ltatisi szerzod6s kereteben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szrillitdsa, kezel6se heti I alkalommal
- lomtalanitis 6vente 2 alkalommal
- elkiiliinitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s

2.2. A Kiizszolgdltat6 a 2.1. pontban meghatdrozott feladatok elv6gzeset 2020. janu6r 1-jen

megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgiitat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s az onkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

Kisszentm6rton Kcizs6 g kozigazgat6si teriiletdn a telepi.il6si hullad6k gyrijt6s6re 6s kezeldsdre

irdnyul6 kozszol grlltatdsok ell6t5sara.

A kcjzszolg6ltat6s megnevez6se: telepiil6si hullad6k gytijt6sdre 6s kezeles6re ir6nyul6

kdzszolg6ltat6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
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ahdztartdsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k reszetkepezS vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezdes6re tekintettel.

A kcizszolg6ltat6s teljesit6s6nek teri.ileti kiterjed6se: Kisszentm6rton Kdzseg kozigazgat6si
teriilet6n.
A kdzszolg6ltatris kdrdbe tartoz6 hullad6k elhelyez6se 6s kezel6se: a K<jk6nyi Region6lis
Hulladdkkezelo Kozpontban vagy 6trak66llomdson, illetve m6s, komyezetvddelmi, mrik<id6si
engedellyel rendelkezS hullad6kkezelo l6tesitm6nyben.

3. Az 6nk orminyzat kiitelezetts6gvf llaldsa
3.1. Az OnkormSnyzat a 2. pontban irt kozszolgilltatris elliitrisrira a Kiizszolgiltatr6nak
kiz6r6lagos jogot biaosit.

3.2. Az On ko rm ri nyzat kcitelezettseget v6llal :

- a kdzszolg6ltat6s hatdkony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszol giltatl szitmfua
sztikseges i nform6ci6k es adatok szol g6ltat6s6ra,

- a kcizszolgiiltat6s k<irdbe nem tartoz6 hulladekgazddlkoddsi
kdzszolg6ltat6ssal tcirt6no 6sszehangol6s6nak elosegit6s6re,

tevdkenys6gek

- a kozszolgiitat6snak a telepi.il6sen vegzett m6s k<izszolgiiltat6sokkal val6
risszehangol6srinak elosegit6sdre,

- aKdzszolgr{ltatri kizir6lagos kdzszolg6ltatrisi jogrinak biztosit6siira,
- a telepiil6s kcizszolgriltatds igdnybev6teldre kdtelezett ingatlanhaszr6l6i vonatkoz6s6ban

nev- 6 s cimj e gy z6k ittadisitr a, adate gyezet6sre,
- ked.vezm6ny, mentess6g esetdn annak alapj6ul szolg6l6 adatok ifiadisdra,
- az Onkormrinyzat iital rendeletben, vagy egydb m6don biaositott dijkedvezmdny vagy

mentess6g miatt felmeriilo kcrltsdgek megtdrit6sdre a Koordiniil6 szerv szdmdra,
- a telepiil6si ig6nyek kiel6git6s6re alkalmas hulladdk gyrijt6s6re, sziilititsira. kezeldsere

szolgdl6 helyek es l6tesitmenyek meghatiroziis6ra. Ennek keretdben kijel6li - a
Kiizszolgiltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a K<izszolgdltat6 6tvegye kdzteriileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l,
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani,

- a hullad6kszrlllit6 j6rmri szdmira megfelelo ritviszonyok biztosit6siira, 1t<ilciniis
tekintettel a t6li h6- 6s sikossiig-mentesitesre, valamint a kdzrit [irszelvenyebe bel6go
fa6gak lev6g6s6ra),

- akozszolg6ltat6si szerzodeskozzetetelerol a helyben szokiisos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elkiildnitett hullad6kgytijt6si rendszer helyi feltdteleinek

megszervez6s6rol.

4. A Kdzszolgdltat6 kiitelezetts6gei :

4.1.
a) A krizszolgiitato gondoskodik:

- A hilztartisban keletkezo:
i. Vegyes hulladek heti egyszer

(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellltrlsi id6szak 6 h6nap -riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.g (4) bekezddse alapj6n az ingatlanhurrnil6k
rdszdre az6ves hulladdkgazdrilkod6si kcizszolg6ltat6si dij 5O%-6t kell megrillapitani.)

ii. Elktilcinitetten gyiijtritt hulladdk
iii. Lom hullad6k evente kdt alkalommal
tcirtdn6 Osszegy[ij t6sdrol, elsziillitiis6r6l ds kezelesdrol.
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- A gazd6lkod6 szervezeteknel keletkezohiztartisi hulladdkhoz hasonl6 vegyes hulladek
0ssze gytij t6s6rol, elsz6llitds6r6l 6s kezel6serol.

- Az illtala iizemeltetett hullad6kgytijto ponton, hullad6kgytijtS udvarban a hulladek
6tv6tel6rol, ossze gytij t6s6ro l, elsz6llit6siir6l 6s kezel6s6rol.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- konyvel6s, sz6mvitel, b6rsz6mfejt6s
- adminis rtrilci6, nyilv6ntart is, adatbizis-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorm6nyzattal egyiittmtikridve a fogyaszt6k szfumina k<innyen hozziferheto
iigyf6lszolgrilat ds titjekoztatitsi rendszer mtikodtetese (Ktizponti tigyfdlszolgrilat cime 7632

Pecs, Sikl6si u. 58.), valamint a kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi t6jdkoztat6s.

4.2. A Kiizszolgdltat6 kotelezettsdget v6llal toviibb6:
a) akozszolgttltat6s folyamatos es teljes korr.i ell6t6s6ra,

b) akozszolgitltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6sere,

c) a kornyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minosit6si oszt6ly szerinti

kdvetelmenyek biaosit6s6ra 6s a minosit6si enged6ly hullad6kgazd6lkod6si

krizszolg6ltatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megldtdre,

d) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6hez szi.iks6ges mennyis6gti 6s minos6gti j5rmti, g6p, eszkoz,

berendez6s bizositris6ra, a sztiks6ges l6tszrimri 6s kdpzetts6gti szakember alkalmazasara,

e) a kdzszolg6ltatis folyamatos, biztonsiigos 6s bSvitheto teljesit6s6hez sztikseges

fej lesztesek 6s karbantart6sok elv6gz6s6re,

0 a kdzszolg6ltat6s kdrebe tartozo hullad6k

letesitmenyek ig6nybevetelere,
g) nyilv6ntart6si rendszer mtikodtetesere es a

adatszolgdltat6s rendszeres teljesit6sdre,
h) a nyilv6ntart6si, adatkezel6si ds adatszolg6ltat6si rendszer ldtrehoz6srihoz es folyamatos

mukddtetes6hez sziiks6ges feltdtelek biztosit tsbra,
i) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozziferheto i.igyfdlszolgdlat 6s t6jdkoaat6si rendszer

mtikodtet6sere,
j) a fogyaszt6i kifog6sok es dszrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitbsitra,

k) a tev6kenys6g ell6t6sahoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a felelossdgi korben bekovetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges krlrok

enyhit6sere,
l) biaositja, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez az ingatlanhaszn6l6legaldbb 2 kiilclnbrjzo

rirm6rtekri gytij toed6ny kozi.il v6l aszthas s on,

m) tobblethullad6k elhelyez6s6t szolgiil6, a Kozszolg6ltat6 6ltal biztositott zsitk

forgalmazilsdra,
n) a Mecsek-Drava Hulladekgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitmeny 6llom6ny6nak

haszn6lat6ra.

A K6zszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkoddsi enged6lyenek szitma: OKTF-KP12538-1012016,
p E/KFT/6 0 55 -3 t 20 17, PE/KTF O I 155 -7 I 20 18, PE/KTF O/0 03 63 -2 I 20 19 .

A Kozszolg6ltat6 megfelelos6 gi v6lem6nydnek szitma: KP-38633- 5 120 19.

A Kozszolg6ltat6 minosit6si engedely6nek szhma PE/KTFO 105721-212019.,

P E/KTFO I 0 47 59 -6 12019.

kezeldsdre meghatiirozott helyek ds

kozszolgdltat6s teljesit6s6vel 6sszefliggo
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5. Mentesi.il a Kiizszolgiltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kdtelezettsdg6tol vis maior esetdn,
tovdbbii, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelites6hez olyan
ritviszonyokat ftr6- es sikoss6g mentess6g, illetve egy6b okb6l jarhatatlan akoztttl, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes krizleked6sdt bizositja. Ez esetben a
KiizszolgSltat6 az akad6ly elharul6s6t k0vet6 legkOzelebbi sz6llit6si napon kdteles
szolg6ltatni, mely alkalommal kriteles az eli;rzo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyisd gti telepiil6si hullad6k elsz6llitrls6ra is.

6. AKdzszolgriltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elsz6llit6s6t:
' az dnkormiinyzat rendeletdben eloirtt6l eltero t6rol6eddny kihelyezdse eset6n,
- ha a t6rol6ed6nyben a teleptilesi (kommun6lis) hullad6k kdrdbe nem tartoz6 anyag

keri.ilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, dpitesi tormel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri tirgy, amely vesz6lyezteti a
hullad6ksz5llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszseget, vagy megron96lhatja a
gytijtoberendez6st, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a
kornyezetet.)

- a hullad6k nem a szabviinyos, zitrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kdzszolg6ltat6t6l
v6s6rolt jel zetl zsirkban kertil kihelyezdsre,

- a hulladek oly m6don kertil kihelyez6,sre, hogy a ttirol6eddny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdrtilt eddny)

- ha a t6rol6edeny kciri.il szabiiytalanul, annak mozgat6st 6s i.irit6st akadiiyozo m6don
tcibblethulladdk keriilt kihelyezdsre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezetdsre keri.il - a t6rol6edenyek matri cajdnak
hiiinya, illetve sdrtildse esetdn.

7. Azalviilalkozri / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgriltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni. A Kiizszolgfltat6 az
alval lalkoz6 i g6nybevdteldt k6te les az O n ko rm 6ny zat szirmdr a bej elenteni .

7-2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tevdkenysdgd6rt a Kiizszolgiltat(t rigy felel,
mintha maga jirt volna el.

8. A Kiizszolgr{ltatris teljesitdsdvel risszefiiggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgdltat| az l./ pontban meghatirozott szolgSltat6si tertiletre vonatkoz6an elkiil<initett
nyilvrintartdsi rendszert kdteles vezetni, mely tartalmazza a szolgtitatiisi tertiletrol elsziillitott
es drtalmatlanitott telepUl6si hulladdk mennyisdgdt.

9. A kdzszolgiiltatils igdnybev6tel6re kcitelezetteknek a kcizszo196ltatris teljesftesevel
kapcsolatos min6s6gi dszrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolgiltat6 sz6khely6re (7632
Pecs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimezni,6s a Kdzszolgiltat6
koteles azokat irasban, l5 napon beltl megvflaszolni. Halad6ktalanul intdzked6sre krjleles a
Ktizszolgfltat6 kdrnyezetszennyezes esetdben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenysdgevel
okozati cisszeftgg6sben van. Amennyiben a panasz, eszrevetel az Onkorminyzat helyi
hullad6kkezelesi ktizszolg6ltat6s rendjdrol szol6 rendeletenek rendelkezdset kifog6solja, a
Kiizszolgriltat6 30 napon beltil k<iteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az On korm 6ny zathoz me gktildeni.

bui,^--



10. Kiizszolgrlltatris dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si drjat a Magyar Energetikai es Kdzmti-
szabilyozhsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdteldvel az illetdkes miniszter rendeletben

allapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. g-a alapj6n az irllami hulladdkgazd6lkod6si ktizfeladat keret6ben az iilam beszedi

a krizszolg6ltat6si drjat 6s kifizeti a kozszolg6ltat6knak a hulladdkgazd6lkod6si

kozszolgdltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatitrozott szolg6ltat6si dijat,
Azitllam e feladatainak ell6tes6ra koordin6lo szewezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kozszolg6ltat6, a teleptil6si 6nkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

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

feladatkorenek gyakorl6sdhoz sziiksdges.

A minisaer rendeletben 6llapitja meg a beszedett ktizszolg6ltat6si dij feloszt6sinak elv6t. A
minisaer a Koordin6l6 szerv javaslatrlnak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolg6ltat6nak fizetendo szolgiitatitsi dijat.

10.2

A k6zszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkozszolgdltat6si dij meg6llapitiisa aHt.46-48.$ ds 91.$,

valamint a 64 I 2008. (III. 2 8. ) Korm. rendelet rendelkezeseinek megfeleloen tort6nt.

Ed6nymeret Egyszeri nett6 i.irit6si dij
(F0

60 ter* 64;
80 ter 86,-

I 10 liter I18,-

*a 38512014. (Xll. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es 6letvitelszertien hasmdl6 termdszetes

szemely ingatlanhaszn6l6 reszere, a telepi.il6si 0nkorm6nyzat 6ltal kiadon igazolds alapj6n.

Ipari (eazd6lkod6 szervezetek) dijak:

Edenymdret Egyszeri nett6 tirft6si dij
(F0

I l0 liter 131,-

120 liter 143,-

1 100 liter I 310,-

Eddnymdret Egyszeri nett6 tiritdsi dij
(F0

I l0 liter 118,-

120 liter 129,-

1 100 liter | 179,-
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SzerziSd6 Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA t<irvdny rendelkezeseinek megfeleloen j6rnak el.

1 t. Ailami hullad6kgazddlkodrlsi kiizfeladat-ell6tds
1l.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet
kijeltil6s6rol, feladatk<irerol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgitltat6si
kdtelezettsegek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3 $ (l) bekezdese alapj6n a Kormilny a Ht. 321A. $ (l) bekezdesben
meghatdrozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Ztrtk<irtien Mrikdd6 Reszvdnyt6rsasrigot jekilte ki.

ll.2 A Koordiniil6 szerv a kdzszolg6ltatrisi dijakra vonatkoz6 sziiml6kat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolg6ltatds alapj6n 6llida ki. A kcizszolgiitato hiiinyos vagy
kesedelmes adatszolgiiltat6sa eset6n a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgitltatrissal
drintett ingatlanhasznii6 tekintet6ben a Koordin6l6 szerv altal legut6bb kiszimlinott
k<izszolg6ltatrlsi dij16l allit ki szimlirt. Az ezzel cisszefiigg6sben keletkezo dijkonekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kdtelezetts69 akozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo kcizszolg6ltatdsi
dijktilonbcizet pozitiv merlegdt a Koordin6l6 szerv a k6zszolgiiltat6nak fizetendo esedekes
szolg6ltatrisi dijba beszrimitja. A kdzszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolgriltat6sdb6l
eredo, a Koordiniil6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6ml6kkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmdnydrt akdzszolgitltat6t terheli a felelossdg.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolg6ltatrlsb6l
kiindulva meg6llapitj a azon ingatlanok kiirdt, amelyre nincs krizszolgiiltatasi dijfizet6s
meghatilrozva az adatszolgilltat6sban, ugyanakkor vdlelmezf,rcto, hogy az ingatlannal
osszefiiggesben teljesitds trirtdnt. A Koordin6l6 szerv e kcirben jogosuliingyenesen adatot
kemi az illet6kes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriltaiasUOt hidnyzo
ingatlanok ds sztiks6ges adataik meg6llapitrisa erdekdben.
A fentiek alapjtin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkiildi a
ktizszolg6ltat6nak, ds felhivja a kozszolgtitat6t, hogy a megktildcitt ingatlanokon vdgzett
szolgiiltat6s6nak megfeleloen korrigrilja a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolg6liat6st
legkesobb az 6rtesitds kezhezvetel6t kriveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kdvetoen - a ktizszolgitltato eltero adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
s zerv a kd zszol giitatris i d ij at az ingatl antu I aj do no s n ak sz6ml6zza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv akiszimlitzott es azingatlanhaszn6l6 iitalhatiridon beliil ki nem
fi zetett kdzszolgiiltatdsi dij behajt6sa erdekdben int6zkedik.

ll.5 A Ktizszolgriltat6 r6sz6re a krizszolgriltat6si szerzoddsben r<igzitett feladatok ell6tris66rt
a Koordindlo szerv a hulladdkgazditlkodirsi krizszolgiltat6si dij meg6llapitris6drt felelos
mini szter 6ltal me ghat ir o zott szolgiitatits i d ij at fi zet.

11.6 A ktizszolgdltat6 az Onkormiinyzat, mint ell6trisdrt felelos iital kiadort
telies[tisigazoldssal igazolja, hogy a kozszolgdltat6 teljesit6sevel kapcsolatban kifog6sa nem
mertilt fel. A teljesitdsigazol6snak a k<izszolg6ltat6 iital a Koordindl6 szerv r6szdre a
rendszeres adatszolg6ltatiis keret6ben tdrt6no megktild6se a szolgitltat6si dij fizet6senek
feltdtele.
Az Onkorminyzat kciteles a teljesitdsigazokist a Krizszolgiitato r6szdre a teljesit6ssel 6rintett
idoszakot kciveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkormrinyzat a teljesitdsigazol1s
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kiad6s6val alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, ,igy a kdzszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo kirit az Onkorm6nyzat fele drvenyesiteni.

ll.7 A szolgdltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s teljes kcizvetlen k<iltsdge

megtdritdsre keriil, igy a haszonanyag drt6kesitdsdrol a Koordinrll6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a kdzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k6teles a Koordin6l6 szerv 6ltal kijelolt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-drtekesitesbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgdltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfeleloseg6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezddse alapj6n az Onkorminyzat a k<izszolgriltat6si szerzod6st

annak megkot6s6t vagy m6dosit6s6t k<ivetoen haladdktalanul, de legk6sobb 8 napon beltil

elektronikus uton megktildi a Koordin6l6 szerv tesz€re.

12. A ktizszolgiltatrisi szerz6d6s megsztin6se
Felek jelen szerzodest 2020. januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal hatilrozott idore, 2029.

december 31. napjiig kiitik.

Felek a szerzoddst kozds megegyezdssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Elj6rr[s a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kozszolg6ltat6si szerzod6s megsziinik
a) a benne meghatilrozott idotartam lej 6rt6val,

b ) a Kilzszo I giltatti j o gut6d n6 lki.il i me g szrines6ve l,

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

d) felmond6ssal
e) a felek k<izos megegyez6s6vel

l3.l Az Onkormdnyzat a k<izszolg6ltat6si szerzoddst a Polgari T<irvenykcinyvben

meghat6rozott felmond6si okokon trilmenoen akkor mondhatja fel, ha a Kcizszolg6ltat6

a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kdrnyezet v6delmere vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkozo hat6s6gi d<int6s eloirdsait srilyosan megsertette, ds

ennek t6ny6t a bir6s6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;

- a szerzod6sben meg6llapitott kotelezetts6get neki felr6hato m6don sflyosan

megsdrtette;
- a truttad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzod6st az dnkorminyzat felmondja, ha a

K6zszolgdliat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelosdgi

v6lem6nnyel.

13.2 A Kozszolgiitat| a Polgiri Tdrv6nykdnyvben meghatarozottakon trilmenoen a

kozszolgdltatilsi szerzoddst akkor mondhatja fel, ha

- az $nkorm6nyzat a k6zszolg6ltat6si szerzod6sben meghat6rozott kdtelezettseget - a

Kozszolg6ltat6 felszolit6sa ellen6re - stilyosan megs6rti, 6s ezzel a Ktizszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozzaa hulladekgazd6lkod6si ktizszolgrlltat6s teljesitds6t; vagy

- a kozszolg6ltatfsi szerz6des megkdtds6t kovetoen hat6lyba l6pett jogszab6ly a

k6zszolg6ltat6si szerzodes tartalmi elemeit ,igy viitodatja ffi€g, hogy az a
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Kdzszolg6ltat6nak a hullad6kgazdillkodasi kdzszolg6ltat6s szerz6d6sszeni teljesitese
kcirebe tartoz6l6nyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mdrtdkben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazddlkodrisi szerzod6st a krizszolgiitat6 felmondja, a teleptil6si
6nkorm6nyzathaladektalanul gondoskodlk azij kcizszolg6ltat6 kiv6laszt6sar6l.

A fentiek teljesi.il6se eset6n a kdzszolg6ltat6si szerzodes felmondisi ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Krizszolg6ltat6 a hulladekgazd6lkod6si k<izszolgilltatrist v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesites az Onkormiinyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodes
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkormanyzat az eves kdzszolgriltatrisi dij STo/o-inak
megfelelo meghirisuldsi kdtbdr fizet6s6re kdteles.

14. Eljdrds a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A kcizszolg6ltat6si szerzodds megszrindse vagy megszrintet6se eset6n a Krizszolgitltat6 az u1

kdzszolg6ltat6 kivillasztitsitig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgitltat6st viitozatlanul ell6da.
A hulladdkgazddlkodisi kcizszolgrlltat6si szerzod6s megsztindse eset6n a krizszolgriltatrls
elkit6srival kapcsolatos, folyamatban levo tigyek iratait ds nyilv6ntart6sait a K6zszolg6ltat6 a
telepiil6si cinkorm6nyzatnak a kcizszolg6ltatrisi szerzodes megsztin6se napjan 6tadja.

15. Jogvitik int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat els6sorban az egymits kdzcitti t6rgyal6sok
soran igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek t6rgyakis ftj6n 60 napon beltil nem tudjrik rendezni, a bir6srigi
elj6r6s lefolytatrlsara a P6csi J6r6sbir6srig, illetve 6rt6khat6rt6l ftiggoen a P6csi Trirvenyszdk
illet6kessdgdt k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely igdnyt vagy nyilatkozatot, kcivetel6st irrisba kell
foglalni.

A szetzodes teljesit6s6vel kapcsolatos iigyint6z6sre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat rdszdrol:
n6v: Dr. L6nay Gyula polg6rmester
telefon: 73/493-002
e-mail: baksaor@t-online.hu

a Kiizszo I g iltatd. r eszer ol ;

ndv: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu
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17. Mecsek-DrivaHullad6kgazdilkodtisiProgram
A Kdzszolg6ltat6 koteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkod6si Projekt
keret6ben megval6sulo ldtesitm6nyeket ds eszk6z6ket a kozszolg6ltatris teljesit6se kapcsrin.

Felek kotelezettsdget vdllalnak, hogy al6vetik magukat a Tdrsul6si Tan6cs hat6rozatainak.

18. R6szleges 6rw6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b5rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze 6rv6nytelen
vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g vagy bir6s6g annak

drvenytelens6gdt 6llapitja meg, irgy a szerzodes tobbi resze 6rvenyes 6s kikenyszeritheto,

kiveve, ha an6lktil b6rmelyik Fel a szerzoddst nem k<itcitte volna meg.A jelen szerzoddsben

nem szab6lyozott k6rd6sekben elsosorban a hulladdk6l szolo 2012. 6vi CLXXXV. tdrv6ny
(Ht.), a k<izbeszerz6sekrol szol6 2015. evi CXLIII. tcirv6ny (Kbt.), a Magyarorszdg
onkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny (M<itv), valamint a Polgriri

Tdrv6nyk<inyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) rendelkezdsei, illetve a vonatkozo iryazatr

j o gszab6lyok iranyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasS'sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegy ezot, j 6v6hagy6 lag irj 6k al6.

Kisszentm{rton, lorq 6v N'otr' h6nap ld nap

n Ktizs6g Onkorminyzata

D6l-Kom N
7632 Pdcs, ix

C6gjegyzekszdrrr: 02-09-064556
Adoszdm : 1 1 541 587 -2-02

L{
D6l-Kom Nonprolit Kft.

Kiizszolgfltat6
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