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HULLADEKGAZDALKODAST KOZSZOLGALTATAST SZTNZOOES

amely l6trejott egYr6szt: Palotabozsok Kiizs6g 6nkorm 6tyzat^
sz6khely: 7727 Palolabozsok, Kossuth L utca 73.

PIR szdm: 333728
ad6szdm: I 5333722- | -02

k6pviseli: Ritzl R6ben polg6rmester ..

mint 0nkormiinl'zat, a tovAbbiakban : Onkormdnyzat

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgf ltat6

Nonprolit KorlStolt Fetel6ss6gii Tr{rsasrig

sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si ut 52.

cdglegyz6ksz6ma: 02-09-0645 56

ad6sz6ma: 1 I 541 587 -2-02

KUJ szdma: 100279306
KTJ szrima: 100468989,Ddcs-Ktik6ny Regiondlis

Hultaddkkezel6 KcizPont/
KSH sz6ma: 1 1 541587-381 1-572-02

k6pviseli: Bir6 P6ter iigYvezet6
mint K6zszolgiiltat6, a tov6bbiakban: Kiizszol96ltat6

m6srdszt:

-tov6bbiakbanegyiittesen:Fetek-kdzijttazalulirotthelyen6snaponaZalabbiak
feltdtelek mellett:

Szerzod6 felek jelen k6zszolg6ltat6si szerz6d6s megkdt6sekor figyelembe vett6k a

k<izbeszerz6sek6l s2616 2015. 6vi CXLIII. tv. 15 $-at, mely szerint a k6zbeszerzdsi

6rtdkhat6rok:
i) ev6pai uni6s jogi aktusban meghatiirozott kcizbeszerzesi 6s koncesszi6s beszerz6si

€rt6khat6rok (a tovdbbiakban: uni6s 6rt6khatrlrok);

il u t"rp"",i k6lts6gvet6srdl sz6l6 tdrvdnyben meghat6rozott kcizbeszerzdsi 6s koncesszi6s

beszerzdii 6rtdkhat6rok (a tovribbiakban: nemzeti drt6khatarok)'

(3) Az egyes
k<ilts6gvet6sro
eset6ben alkal
uni6s 6rt6khat6rokat a mindenkori kcilts6gvet6s

A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgtil

amely nem tartalmazza a teljes dijat:

o1 hiarozottidore, n6gy 6ui. ,uiy annril r6videbb id6re kotend6 szerzod6s esetdn a szerzod6s

idotartama alatti ellenszolgiiltat6s;
i) iatirozatlar, id6re ktitott szerzoaes vagy n6gy 6vn6l hosszabb id6re k6tend6 szerzSd6s

esetdn a havi ellenszolg6ltatiis negyvennyolcszorosa'

A Magyar Kdztarsas6g 2019. evi kcilts6gvetdsdrot sz6t6 2018 dvi L' torvdny 72 $ (i)

bekezd6se r6gziti, hogy a Kbt. 15. g (l) 6ekezd6s b) pontja szerinti nemzeti krizbeszerz6si

6rr6khatar 20ig. lanuai t-1etot szolgiltates megrendel6se eset6ben: 15,0 mitli6 forint.

Felekmegiillapitj6k,hogyfentiekalapjrlrrjelenszerzod6snemesikak6zbeszerz6sielj6rds
hatitlya al6.
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Szerzodo Felek a telepiil6si hullad6k g)rijt6sdre, szrillitiisra ds kezel6sre vonatkoz6

kcizszolg6ltatiis foly amatoss6grinak biztositiisa drdekdben a telepiil6si hulladdkhoz kapcsol6d6

jogok 6i k6telezettsdgek rendezes6re, az ezzel kapcsolatos helfi dnkorm:inyzati rendelet

v6grehajtrisrira az al6bbi szerz<id6st kdtik meg:

l. A szerz6d6s c6lja

l.l. Magyarorszrig helyi 6nkormrlnyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. tdn'6ny 13 $ (I)
bekezdEie szerint a hetyi koziigyek, valamint a helyben biztosithat6 ktizfeladatok k<jr6ben

ell6tand6 helyi <inkorm6n) zati feladatok kdze tArtozik kiildncisen a hulladdkgazdrilkodAs

6s a kdmyezet-egdszsdgiigl. (koztisztasdg. teleptilesi ktirnl'ezet lisztasiigiinak biztositiisa,

rovar- 6s r6gcs6l6irtds).

A hullad6k6l sz6\62Ol2. evi CLX)O(V. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezd6se

szerint a telepiil6si onkormrinyzat a hulladdkgazddlkod6si kdzszolgdltatris elkltasrit a

krizszotg6ltat6val k6t6tt hullad6kgazd6,lkod5si ktizszolgfltatiisi szerz6d6s irtj6n biztositja.

1.2. Jeten szerz6dds az 6nkorm:inyzat K6pv iselo-testiilete

hatatozata alapj 6n jcitt l6tre.

Kt.sz.

1,3. A jelen szerzod6s c6lja, hogy Palotabozsok Kdzs6g kozigazgatesi teriilet€n az

ingatlantulajdonosokndl, birtokosoknal, (a

in[atlanhasmdl6) keletkez6 telepiildsi szil6rd 6re fe

kapcsolatban-ahat6lyosjogszabdlyokna -az
K6zszolgiltat6 kdz6tti kapcsolatot, a Felek jo s6geit

2.
2.1, Az flnkorm6nl.zat megbizza a Kiizszolgdltatrit az al6bb meghat6rozott feladatok

elv6gz6sdvel:
paljabozsok K6zs6g kcizigazgatasi teriiletdn a telepiitdsi hullad6k begyiijtds6vel ds elhelyezis

c6lj6b6t tdrt6n6 r."ndrr.r"i elszdltitds6val a szerzoddsben rogzitett idotartamban, valamint

keiel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val k6zszolgiiltat6si szerzod6s keret6ben:

- vegyes hultaddk gyiijtdse, kezeldse szdllitisa heti 1 alkalommal

- lomtalanitiis 6vente I alkalommal
- etkilloniten /szelektiv/ hullad6kgyrijt6s, kezel6s - gyiijt6szigetes 6.s h'zhoz

men6 rendszerben

2,2. A K'zszolgdlta t6 \'allalja, hogy a 2. l. pontban meghat6rozon feladatok elv6gz6s6t 2020.

janurir 1-j6n megkezdi.

2.3. A jelen szerzrid6s alapjan a Kiizszolg:iltat6, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszabalyoknak 6s az tinkorm6nyzati rendeletnek megfeleloen kiz6r6lagosan jogosult

pu]otabo.rok K'zsdg kozigazgatiisi terijleten a telepi.ildsi hullad6k gyiijt6s6re 6s kezel6sdre

ir6n1,ul6 kdzszolgdltat6sok ell6t6sara.

A kcizszolg6ltatiis megnevez6se: telepiil6si hultad6k gyi1it6s6re 6s kezel6s6re 
.irdnyr:[6

kOzszolg6ltit6i feladato[- eltatrisa, amely kiterjed a nem termdszetes szemdly ingatlanhaszniil6

a haztartesi hullad6khoz hasonl6 hultad6k riszit kdpezo vegyes hutlad6k6ra is, a Ht. 39.S (3)

bekezdds6re tekintettel.
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A krizszolg6ltatiis teljesitds6nek teriileti kiterjed6se: Palotabozsok Kiizs6g kdzigazgatrlsi

teriiletdn.
A kOzszotg6ltat6s k6r6be ta(oz6 hulladdk elhelyez6se ds kezel6se: a K6k6nyi Region6lis

Hullad6kkJzelo K6zpontban vagy 6trak6Allomrlson, illetve m6s, kdmyezewddelmi, mrik<td6si

enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezelo l6tesitm6nyben'

3, AzOnkormrinyzatkdtelezetts6gvdllalisa

3.1. Az Onkor fii,,.yzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6tds6ra a Ktizszolgf ltat6nak

kiziir6lagos j ogot biztos[t.

3.2. Az 6nkorm6nyzat kotelezetts6get villal:

a)ak6zszolg6ltat6shat6konydsfolyamatosell6tas6hozaKiizszolgdltat6sz6m6ra
sziiks6ges inform6ci6k 6s adatok szolgriltat6s6ra,

b) a koTszolgriltatas kdrdbe nem tartoz6 hullad6kgazd6lkod6si tevekenysdgek

kOzszolgltitAssal tdrt6n6 cisszehangoliisiinak el6segit6sdre'

.) ; k<izlzolgiltatdsnak a telepii'i6sen vdgzett m6s kdzszolgriltat6sokkal val6

d)
e)

0
c)

h)

osszehangol6s6nak elosegitdsdre,

a Kiizszo'ig6ltat6 kizar6lagos kdzszolgriltat6si jog6nak biztositas6ra'

a telepiil6s lak6i vonatkoz6s6ban n6v- 6s ci

kedvezmdny, mentesseg eset6n annak alapj

az Onkormrinyzat 6ltal rendeletben, vagy e ny vagy

mentessdg miatt felmerii16 kdlts6gek megt6rit6s6re,

a teleptildsi ig6nYek

szolgAl6 helYek ds

Kiizszolgiltatrival
hogy at6 atvegye koztertileten

..jv i a Kiizszoig6ltat6 6ltal alkalm'zott 96 behaitani'

a hut j6rmii szZm6ra megfelelo ritviszo ' (kiil6nds

tekintettel a t61i h6--6s sikossag-mentesit-dsre, valamint 6be bet6g6
i)

fadgak [ev6g6s6ra.),

:l "tErt^rgaltatasi 
szerzod6s kdzzdtdtel6rol th"ilb:i szokiisosrnUO?-1,9:'O'"1f:,1:l:

l) ;;;ffi;?;'-'-", 
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huuad6kgyiijt6si rendszer helyi fetrdteleinek

megszerv'ez6s6rol.

4. AKiizszolgriltattikiitelezetts6gei:

4.1.
a) A kdzszolgaltat6 gondoskodik:
- A h6ztartiisban keletkezo:

6 honap - dprilist6l szeptemberig - ahol a Ht

n6l6k resz6ie az dves hullad6kgazdilkodrisi

ni.)
meno rendszerrel 6s gytjt6szigeteken

- Lom hullad6k dvente egyszeri alkalommal

tdrt6n6 6sszegyiijtds6r6l, elszeltitAs6r6l 6s kezel6s6r5['

-Agazd6lkod6szervezetekn6lkeletkezohdztartlsihtrllad6khozhasonl6vegyeshullad6k
iissiegytijtds6r6l, elszAllit6s6r6t 6s kezel6sdrol'
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- Az itltala iizemeltetett hutladekgl'[jto ponton, hulladdkgyujto udvarban a hulladdk

dtv6te[616t, 6sszegyiiiitesdrol, elszallitAsar6l 6s kezel6s6rol.

b) Adminisztrativ feladatok:
- kdnlwelds,szAmvitel, b6rszrfunfejtds
- adminisztriici6, nyilvantartds, adatb6zis-kezelds
- jogi iigyvitel
- adatszolgdltatds

c.) az Onkormrinyzattal egyiittmfikiidve a fogyaszt6k szdrndra kdnnyen hozzAferhet6

iigyfdlszolgrllat ds trijdkoaatrisi rendszer mrikddtetdse (Kdzponti tigyf6tszotg6ltat cime: 7 632

P6cs, Sikl6si u.58.), valamint a k6zszolgiiltat6ssal kapcsolatos lakossdgi trij6koaatris

4.2. A Kiizszolgfltat6 kdtelezetts6get v6llal tovdbb6:
a) a kdzszolg6ltatris folyamatos 6s teljes k6ni ell6t6srira,

b) a kdzszolg6ltatiis meghat6rozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris6g szerinti teljesit6s6re,
c) a k6rnyezetv6delmi hat6s6g riltat meghatarozott min6sit6si oszt6ly szerinti

kcivetelm6nyek biaositiisiira 6s a min6sitdsi enged6ly hulladdkgazdrilkodrisi
k6zszolgiiltat6si szerz6dds hatrilyossiigiinak ideje alatti folyamatos megldt6re,

d) a kdzszolg6ltatiis teljesitdsdhez szUks6ges mennyisdgii 6s minos6gii jrirmii, g6p, eszkciz,

berendezds biaosit6siira, a sztiksdges ldtsziimI ds kepzeus6gii szakember alkalmaztsAra,
e) a k<izszolg6ltatris folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez sziiks6ges

fejleszt6sek 6s karbantartasok elvdgzds6re,
f) a k<izszolgriltatrls k6r6be tartoz6 hullad6k

l6tesitm6nyek igdnybev6tel6re,
g) nyitvriLntartrisi rendszer miikcidtetdsdre 6s a

adatszo196ltatrls rendszeres teljesitds6re,
h) a nyilvantartasi, adatkezeldsi ds adatszolgiiltat6si rendszer ldtrehozrisrihoz 6s folyamatos

miik6dtet6s6hez sziiks6ges feltitelek biztosit6s6ra,
i) a fogyaszt6k szdmara kdnnyen hozziifdrheto iigyf6tszolgrilat 6s trijdkoztatrisi rendszer

miikcidtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifogrlsok 6s 6szrevdtelek elint6z6si rendj6nek meg6llapitiisiira,
k) a tevdkenys6g ellat6s6hoz sziiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelti fedezetet

nyrijt a felel6ssdgi kcirben bekdvetkezett Onkormdnyzatnak okozott esetleges karok
enyhitdsdre,

l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gyiijt6sehez az ingatlanhasznal6 legal6bb 2 kiil6nbdz6
iirm6rt6kii gyiij toeddny k<izii I vrilaszthasson,

m) tdbblethullad6k elhelyezdsdt szolgiil6, a Kdzszolgdltat6 6ltal biztositott zsiik

forgalmazrlsrira,
n) a D6l-Balaton 6s Si6vdlgye Hullad6kgazdrilkodrisi Program eszkdz- ds l6tesitmdny

allomany6nak haszn6[atdra.

A K<izszolg6ltat6 hullad6kgazdritkodrisi enged6lydnek sz6ma: OKTF-KPi2538-10/2016.'
pE/KFT/6055-3/2017, PE/KTFO/155-7/2018, PE/KTFO/00363-212019
A K6zszo196ltat6 megfelel6sdgi vdlemenydnek sz6ma: OHKT - KP/ l73lf -5/2018

A Krizszolg6ltat6 min6sit6si engeddly6nek sz6ma: PEiKTFO101064-612019

5. Mentesiil a Kiizszolgriltat6 a 4./ pontban meghaterozott kdtelezettseg6tol vis major
eset6n, tovribbri ha az Onkormrinyzat nem biztosit az ingatlanok megkdzelitdsdhez olyan
tviszonyokat /h6- ds sikoss6g mentess6g, illetve egyeb okb6l jiirhatatlan a k6zirV, amely a

Kiizszolgiltatti g6pjarmriveinek balesetmentes ktizlekedes6t biztositja. Ez esetben a

KiizszotgrlltatrS az akadiiy elharukis6t kdveto legkrizelebbi szallitasi napon k6teles

4

kezel6s6re meghatarozott helyek 6s

kiizszolgAltat6s teljesit6sdvel <isszefiiggo
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szolgaltatni, mely alkalommal koteles az eloz6 elmaradt szellitasi napokon felhalmoz6dott

mennyisdgr.i telepii16si hulladdk elsz6llit6s6ra is.

6. A Ktizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszellidsat:

- az dnkorm6nyzat rendeletdben elilirtt6l elt6rri trirol6ed6ny kihelyez6se eset6n,

- ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6tis) hullad6k k6r6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-,6pit6si tdrmeldk,6llati tetem, mar6, m6rgez6

anyag, eleklronikai hulladdk, fotydkony vagl befagyott zsirad6k. gltldkony vagy

robban6 anyag, nagyobb terjedelmii, srhlyl t6rgy. amely veszilyezteti a

hulladdkszallitdssat foglatkoz6 alkalmazott e96szs6gdt, vagy megrongiilhatja a

gyrij t<iberendezest, illetve 6rtalmatlanitiisa sordn vesz6lyezteti a kdrnyezetet )

- a hullad6k nem a szabv6nyos, ziirt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Kiizszolgiltattit6l
v6sarolt jelzett zsdkban keriil kihelyez6sre,

- a hullad6k oly m6don kertil kihelyezdsre, hogl' a tiirol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s veszdlye fenniill (nem lez6rt. illetve seriilt ed6ny)

- ha a tarol6ed6ny kcirtil szabiilytalanul, annak mozgatiist es ijrit6st akad6lyoz6 mirdon

t6bbtethullad6k keriilt kihelyezdsre

- amennyiben a tilrol6eddnyek jelz6se bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6jriLnak

hirinya, illewe s6riil6se eset6n.

7. Az alv6llatkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek

7.1. Kiizszolgiltat6 jogosylt alviillalkoz6kat igenybe venni. A Kiizszolgriltatri az alvdllalkoz6
ig6nybev6tet6t krjteles az Onkormrlnyzat szitmdra bejelenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alv6llalkoz6 tev6kenys6g6drt a Kiizszolgiltatri rigy fetel,

mintha maga j6rt volna el.

8. A Ktizszolgrlltatf s teljesitdsdvet <isszefiiggo adatszolgiiltat6s biztosit6sa 6rdek6ben a

Ktizszolgdltat6 az l./ pontban meghatarozott szolgiiltatasi teriiletre vonatkoz6an elktil0nitett
nyilviintart6si rendszert k6teles vezetni, mely tartalmazza a szolgiltatdsi teriiletrol elszrillitott
6s iirtalmatlanitott telepiil6si hullad6k mennyisegdt.

9. A krizszolgdltatds ig6nybev6tel6re kdtelezettek a kdzszolg6ltatAs teljesit6s6vel

kapcsolatos min6s6gi eszrev6teleiket, kifogtlsaikat ir6sban a Kdzszolgriltat6 sz6khely6re

(7 632 Pdcs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimezri, 6s a
Kiizszolgdltatri k<tteles iriisban l5 napon beltil megv6laszolni. Haladdktalanul intezked6sre

kdteles a Kiizszotgriltat6 kdmyezetszennyezds eset6ben, ha az a k6zszolg6ltat6si

tev6kenysdgdvet okozati dsszefiiggdsben van. Amennyiben a panasz. eszrev6tel az

Onkormdnyzat helyi hultad6kkezeldsi kdzszol96ltat6s rendj6rol sz6[6 rendelet6nek

rendelkez6sdt kifogrisolja, a Kiizszolgiltat6 30 napon beliil kdteles az tigyiratot - a panaszos

egyidejt 6rtesitdse mellett- az 6nkormdnyzathoz megktldeni.

10. Kiizszolgriltatisdija
10.1. A hullad6kgazddlkoddsi kdzszolgSltatrisi dijat a Magyar Energetikai 6s Ktizmii-
szab6lyoz6si Hivatal javaslatdnak figyelembcveteldveI az illet6kes miniszter rendelctben

6llapida meg ds a Koordin6l6 szen'szedi be.

AHt.32lA. g-a alapjdn az trllam\ hulladdkgazdrilkod6si ktizfeladat keret6ben az 6llam beszedi

a kozszolg6ltatasi dijat 6s kifizeti a kdzszolgiiltat6knak a hullad6kgazddlkod6si

kcizszolgdltat6si dij meg6llapitrisadrt felet6s miniszter 6ltal meghatArozott szolgiiltat6si dijat,

**.-



Az 6llam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordinril6 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kcizszo196ltat6, a tetepiil6si 6nkormdny'zat, r'alamint a huttad6kgazdalkodnsi

l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot 6s infbrm6ciot, ami a Koordin6l6 szerv

feladatkdrdnek gyakorliis6hoz sziikseges.

A miniszrer rendeletben dtlapida meg a beszedett kdzszolgaltatasi dij feloszt6sanak elvdt' A

miniszter a Koordindl6 szerv javaslat6nak figyelembev6tel6vel rendeletben 6llapitja meg a

Koordinril6 szerv iiltal a k6zszolgriltat6nak fizetendo szolgilltatrisi dijat

10.2
A kdzszolgdlrat6 6[tal alkalmazott kozszolgalhtrlsi dij megdllapit6sa a Ht. a6-48.$ 6s 91.$,

valarnifi;6412008. 011.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfelel6en tdrt6nt.

Ed€nymdret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

60 liter* 179,52

70 liter 225,77

I 10 titer 360,20

240 liter 780,00

I 100 liter 3 590,75

*a 385t2014. (XIL 3l.) Korm. rendelet szerint lakoingatlant egyedill ds dletvitelszeriien haszniil6 termdszetes

szemdly ingatlanhas zn6l6 rlsz*e, a telepulesi 6nkormdnyzat 6ltal kiadott igazolas alapjan'

Tdbblethullad6k gyiijt6sdre szolg6l6 zsik 6ra: 3O t,- ft+Afaldb.

Ipari (gazddlkod6 szervezetek) diiak:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(Fr)

70 liter 225,77

I 10 liter 360,20

240 liter 780,00

1100 liter 3s90,75

Eddnym6ret Egyszeri nett6 urit6si dij
(F0

70 liter 114,17

120 liter 610,16

240 liter 1275,59

I 100 liter 6838,58

Szerz6d6 Felek az 6ltalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hatrilyos

AFA ttirvdny rendelkez6seinek megfeleloen j6mak el.
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ll. Allami hullad6kgazd6lkoddsi kiizfeladat-elkitris

11.1 Az 6llami hulladdkgazdritkodrisi ktizfeladat ell6trisara l6trehozott szervezet

kijelUl6sdrol, feladatkdr6r6l, az adatkezelds m6dj6161, valamint az adatszolgiiltat6si

kcitelezetts6gek rdszletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31) Korm. rendelet

(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezddse atapjdn a Kormdny a Ht. 321A. $ (l) bekezddsben

meghatarozott feladatoka Koordinril6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazddlkodAsi

Koordin6l6 is Vagyonkezelo Zartklruen Mtik6do Rdszv6nyt6rsasiigot jelcilte ki,

ll.2 A Koordinril6 szerv a kcizszolgdltat6si dijaka vonatkoz6 sziimkikat az Adatkorm.rend.
20.g (l) bekezddse szerinti adatszolg6ltatds alapjrin dllitja ki. A kozszolg6ltat6 hi6nyos vagy

k6sedelmes adatszolgiiltatiisa esetdn a Koordinal6 szcn a nem megfelelo adatszolgiiltatiissal
6rintett ingatlanhasznal6 tekintet6ben a Koordin6l6 szen, altal legut6bb kisz6mlazott
kcizszolgriltatasi dij16l Allit ki szrimlit. Az ezzel risszeftiggdsben keletkez6 dijkorrekci6 esetdn

minden helyt6ltrisi k6telezettsdg a kdzszolg6[tat6t terheli. Az igy keletkez6 kdzszolgiiltatiisi
dijkiildnbrizet pozitiv mdrleg6t a Koordin6l6 szerl'a kdzszolg6ltat6nak fizetendo eseddkes

szolgiiltatdsi dijba beszrimitja. A krizszol96ltat6 hianyos vagy helytelen adatszolgtiltat6siib6l
ered<i, a Koordin6l6 szerv riltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott sz6mlakkal
kapcsolatos valamennyi kdvetkezmeny6rt a kdzszolg6ltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordinril6 szery az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriltatiisb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok k<ir6t, amelyre nincs kdzszolgiiltatesi dijfizet6s
meghat6rozva az adatszolgiilatiisban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
cisszefiigg6sben teljesitds tdrtent. A Koordindl6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
k6mi az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (1) bekezd6s szerinti adatszolgdltatrisb6l hirinyz6
ingatlanok ds sziiks6ges adataik me96llapitiisa erdek6ben.
A fentiek alapjrin rdgzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megktldi a

kdzszolg6ltat6nak, 6s felhivja a krizszolgdltat6t, hogy a megkiilddtt ingatlanokon v6gzett
szol96[tatrisdnak megfelel<ien konig6lja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszo196ltat6st
tegk6s<ibb az drtesit6s kdzhezvdtel6t k<iveto 8 napon belill.
A korrekci6t kcivetoen - a kdzszolgriltat6 eltdro adatszolgiiltatiisa hiiinyaban - a Koordin6[6
szerv a kcizszolg6ltatrisi dijat az ingatlantulajdonosnak szitml zza ki.

ll.4 A Koordinal6 szerv a kisz6mliizofi es az ingatlan]raszn6l6 ald hataridon beliil ki nem
fi zetett k<izszolgriltatrisi dij behaj trisa 6rdek6ben int6zkedik.

ll.5 A Kcizszolgiiltat6 rdsz6re a kdzszolg6ltatrisi szerzrid6sben rdgzitett feladatok elliitris66rt
a Koordindl6 szerv a hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgdltatisi dij megdltap(t6s66rt felel6s
miniszter iiltal meghatrirozott szolgiiltatrisi dijat fizet.

11.6 A kdzszolgdltat6 az Onkornrdnl'zat. mint elliitiisert fetelos riltal kiadott
teljesitdsigazohissal igazoua, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesitdsdvel kapcsolatban kifog6sa nem
merUlt fel. A teljesitdsigazoldsnak a kdzszolgdltat6 dltal a Koordin6l6 szerv rdszere a

rendszeres adatszol96ltatiis keret6ben trirt6n6 megkflddse a szolgiiltat6si dij fizetdsdnek
felt6tele.
Az Onkorm6nyzat kdteles a teljesitesigazokist a Kcizszolg6ltat6 r6sz6re a teljesitdssel drintett
id5szakot kdveto 5 napon beltil kiadni. Amennyibcn az Onko rm |nyzat a tetjesitdsigazol6s
kiaddsdval alapos indok n6lktil kdsedelembe esik. [rgy a kozszolgdltat6 jogosult az ezzel
kapcsolatban ketetkez6 karet az 6nkorminyzat fele ervenyesiteni.
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ll.'7 A szotgiiltatasi dijban a hulladdkgazdrilkodasi kozszolg6ltads teljes kdzvetlen k<iltsdge

megt6ritesre keriil, igy a haszonanyag 6rt6kesit6s6r6l a Koordinril6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a k<lzszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot k6teles a Koordin6[6 szerv 6ltal kijeldlt
,r.*"r.tn.k atadni. A haszonanyag-6rt6kesitdsbol eredo bevetel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koor<jin6lo szerv a hulladdkgazdiilkodiisi kozszolgriltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfele16s6g6t vizsgiilj a

Az Adatkorm.rend. a.$ (a) bekezddse alapjin az Onkorm6nyzat a kdzszolgiiltat6si szerz<id6st

annak megk6t6s6t vagy m6dositasat kdvet6en halad6ktalanul, de legkdsobb 8 napon beliil

elektronikus titon megkiildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re.

12. A kiizszolgiltat6si szerz6d6s hat6lya

Felek jelen szerz6d6st 2020. janurlr 01. napjrival kezdodo hat6ltyal hadrozott idore, 2021'

december 31. napj6ig ktitik.

Felek a szerz6ddst kdzds megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k'

13. Akiizszolgfltat6siszerz6d6s megsziin6se

A kcizszolgiiltatiisi szerz6d6s megsz(nik
a) a benne meghatarozott id6tartam lejdrt6val,

b) a Kdzszolgilltat6 jogut6d ndlkiili megsziindsdvel'

c) eldllissal, ha a teljesit6s m6g nem kezd6dcitt meg,

d) felmondassal
e) a felek kdz6s megegYez6sdvel

13.1 Az onkormriny zat a kdzszolg6ttatasi szerzoddst a Polgriri Tdrv6nykdnyvben

meghatarozott fetmond6si okokon tirlmen6en akkor mondhatja fel, ha a Kcizszolg6ltat6

. a hutlad6kgazdalkodasi kdzszolg6ttat6s elliitasa sor6n a kdmyezet v6delm6re

vonarkoz6 logszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6srigi ddntds elSir6sait stlyosan

megs6rtette, 6i ennek tdny6t a bi16s6g vagy a hat6s6g joger6sen megrlllapitotta,

o a szerz6ddsben meg6llapitott kotelezettsdg6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette.

A hullad6kgazdalkodasi kdzszolgeltatasi szerz6d6st az Onkormanyzat felmondja, ha a

kozszotgfltito nem rendelkezik minosit6si enged6tlyet vagy megfelel6sdgi v6lem6nnyel

l3.2AK<izszolg6ttat6aPolg6riTdrv6nykdnyvbenmeghatiirozottakontrilmenSena
kdzszolgiiltatrlsi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha

. az Oikorm6n yzat a k6zszolg6ltat6si szerz6d6sben meghatdrozott k6telezetts6g6t -

a Kdzszolg6ltat6 felsz6litasa ellen6re - sirlyosan megs6rti' -€s e-zzel a

Kozszolg6ttat6nakkartokoz,vagyakad |yozzaahullad6kgazdalkod6si
kcizszolg6ltat6s teljesit6sdt; vagy

. a kSzszolgirltat6si szerz6dds megktit6s6t k6vet6en hat6lyba l6pett jogszabrily a

kctzszolgal-tat6si szerz6d6s tartalmi elemeit rigy vriltoztad a . meg, ho.gy . az a

K6zszol-96ltat6nakahullad6keazddlkoddsikdzszol96ltat6sszerzdddsszerii
teljesit6s-ekdrdbetartoz6ldnyeges6sjogos6rdekeitjelentosm6rt6kbens6rti.
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13.3 Ha a hulladdkgazdrilkoddsi szerzod6st a k<izszolg6ltat6 felmondja, a telepiildsi

6nkormrinyzat halad6ktalanul gondoskodik az rlj kcizszolgaltat6 kiviilasztiisar6l

A fentiek tetjesUl6se eset6n a kozszolgiiltat6si szerz6dds felmondiisi ideje 6 h6nap.

A felmond6si id6 alatt a Kdzszolgdltat6 a hullad6kgazddlkodrisi kdzszolgriltatrist v6ltozatlanul
ell6da.

13.4 Ha a teljesit6s az Onkormiinyzatnak felrohat6 okb6l meghirisul, illetve ha a

szerz<id6s neki felr6hat6an sz[inik meg, az Onkormrinyzat az dves kdzszolgattat6si dij 50%-

dnak megfelel6 meghirisuliisi kdtbdr fizetdsdre ktiteles.

14. Elj6rds a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megsztindse vagy megsziintet6se eset6n a Kdzszolg6ltat6 az [j
kdzszolgiiltat6 kiv6lasztris6ig, de legfeljebb 6 h6napig a kdzszolgiiltatrist v6[tozatlanul elldtja.
A hullad6kgazddlkod6si k<izszolgiiltatiisi szerzod6s megsziindse eseten a kdzszolgiiltatris
elklt6sdval kapcsolatos, folyamatban ldv6 iigyek iratait 6s nyilvantartdsait a Kdzszolgiiltat6 a

teleptil6si rinkormdnyzatnak a kozszolgAltatirsi szerz<id6s megszfin6se napj 6n 6tadja.

15. Jogvit6k int6z6se

Felek me96llapodnak, hogy az esetleges jogvitiikat els6sorban az egym6s kdztitti targyalasok
sor6n igyekemek rendezni.
Amennyiben a jogvit6t a Felek targyaLis ritj rin 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6srigi
etjdrds lefolytatdsdra a P6csi Jar6sbir6srig, illetve 6rt6khat6rt6l fugg6en a P6csi Trirv6nyszdk
iltet6kessdg6t kdtik ki.

16. lirtesit6sek
A jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely ig6nyt vagy nyilatkozatot, kOvetel6st iriisba kelt
foglalni.

A szerz6d6s teljesitdsdvel kapcsolatos tigyint6zdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkormdnyzat rdszdrol
n6v: Ritzl R6bert polgii.rme ster
telefon:69/341-101
e-mail: palotabozsok@tolna.net

a Kiizszolgdltat6 rdszdrol:
n6v: Bir6 Pdter iiglwezeto
telefon: 721 805-420
e-mail: delkom@delkom.hu

17. D6l-Balaton 6s Si6viilrye Hullad6kgazdilkodrisi Projekt

A Kiizszolgdltat6 kciteles ig6nybe venni a D6l-Balaton 6s Si6vcilgye Hullad6kgazd6lkodrisi
Projekt keret6ben megval6sul6 l6tesitm6nyeket ds eszk6zdket a kdzszolg6ltatiis teljesit6se
kapcs6n.

Felek k6telezetts6get v6llalnak, hogy aliivetik magukat a T6rsuldsi Tan6cs hatdrozatainak.
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18. R6szleges6rv6nytelens6g

Amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik r6sze

6rv6nl4elen vagy kikenyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6s6g. vagy bir6sdg

annak 6rv6nytelens6g6t rillapitja meg, fgy a szerzod'.s t6bbi r6sze drvdnyes es

kikdnyszerithet6, kiv6ve, ha an6lkiil b6rmelyik F6l a szerz6d6st nem kdtdtte volna meg.

A jelen szerzod6sben nem szabiilyozott kdrdesekben els<isorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. €vi

CiXXXV. t6rv6ny (Hr.), a k6zbeszerz6sekrol sz6l6 2015. dvi CXLlll. tdrv6ny (Kbt.), a

Magyarorszag tinkormiiLnyzatair6l sz6lo 201 I . 6vi clxxxx. tdrvdny (Mdtv), valamint a

lotgari rtirvenyk6nl,rrr6l sz6l6 2013. 6vi v. tiirv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

iryazali jogszabbl yok iranyad6ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvasrlsa 6s 6rtelmez6se utrin, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, j6v6hagy6lag irjrik ale.

D6l-Kom Nonproiit Kil.
7602 Pl . 176
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Palotabozsok Kiizszolg:iltat6
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