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HULLADEKGAZDAT,xooAsT rdzszor,cAr,rarAs I szuRz6oas

amely ldtrejott egyr6szt: Som o gyv is zl(t Kdzslg 6n ko rm {n yzata
szekhely: 7924 Somogyviszl6, Kossuth L. u.32.
PIR sz6m: 334396
adoszdm; l 533 4390 -l -02
k6pviseli: Szab6 B6la Gy6rgy polg6rmester
mint cinkorm 6ny zat (a tov6bbi akban : O n ko rm 6 nyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgiltatri
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasdg
szdkhelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
ce gtr e gy zekszitma: 02 -09 - 0 64 5 5 6
ad6sz6ma: I I 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /Pecs-K<ikeny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kozp ont I
KSH szrima: I 1 541 587-38 1 1-572-02
kepviseli: Bir6 Pdter i.igyvezeto
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

m6sr6szt:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - koz<itt az alulirott helyen 6s napon az ali,bbi
feltdtelek mellett:

Szerzodo felek jelen kdzszolgrlltat6si szerziSdes megkot6sekor figyelembe vett6k a
kozbeszerz6sekrol sz6l6 2015.6vi CXLIII. tv. 15. $-61, mely szerint a krizbeszerzdsi
6rtekhat6rok:

a) europai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerzesi 6s koncesszi6s beszerz6si
6rt6khatrirok (a tovrlbbi akban : uni 6 s ert6khat6rok) ;

b) akozponti kdlts6gvetesr6l sz6l6 tdrv6nyben meghat6rozoft k<izbeszerzesi 6s koncesszi6s
beszerz6si 6rt6khat6rok (a tovribbiakban: nemzeti 6rtdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerzesi tilrgyak eset6ben alkalmazand6 nemzeti drtdkhatdrokat a kcizponti
kdltsdgvetdsrol sz6l6 tcirvdnyben dvente kell meghatirozni. Az egyes beszerzdsi trirgyak
esetdben alkalmazand6 - (2) bekezdds szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghatirozott -
uni6s drt6khat6rokat a mindenkori kcilts6gvet6si trirv6nyben 6vente rrigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezd6se szerint a szolgiiltat6s becstilt ertdke olyan szerzodes eseteben,
amely nem tartalmazza a teljes dijat:

a) hatinozott idore, ndgy evre vagy ann6l rcjvidebb idore kdtendiS szerzildes esetdn a
szerzodds id6tartama alatti ellenszolg6ltatiis ;

b) hatitrozatlan idore kdtdtt szerz6d6s vagy n6gy evndl hosszabb idore kdtendo szerzodds
eset6n a havi ellenszolg6ltat6s negyvennyolcszorosa.

A Magyar Ktizt6rsas6g 2019. 6vi k<iltsdgvetdsdr6l sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny 72. g (l)
bekezddse rogziti, hogy a Kbt. 15.$ (l) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi
6rt6khat6r 2019.janu6r 1-j6tol szolgiitatirs megrendel6se esetdben: 15,0 milli6 forint.

Felek meg6llapiddk, hogy fentiek alapjdn jelen szerzodds nem esik a kozbeszerz6si elj6r6s
hatiiyaal6.
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Szerzodo Felek a telepi.il6si hullad6k gytijtdsdre, sziillit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6
kdzszolgdltatds folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdekeben a telepi.ildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok es kdtelezettsegek rendez6sere, az ezzel kapcsolatos helyi dnkorm6nyzati rendelet
vegrehajt6sitra az al6bbi szerzod6st kcitik meg:

l. Aszerz6d6s c6lja
1.1. Magyarorszilg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. torvdny 13. $ (l)
bekezddse szerint a helyi k6zi.igyek, valamint a helyben biaosithat6 kdzfeladatok koreben
ell6tand6 helyi onkorminyzati feladatok koze tartozik ki.ilcincisen a hulladekgazd6lkod6s es a
kdrnyezet-egeszsegiigy (koaisztas6g, telepiilesi kornyezet tisztas6grinak biaosit6sa, rovar- ds

r6gcs616irt6s).

A hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny (atov6bbiakban: Ht.) 33. $ (l) bekezddse

szerint a telepill6si cinkorm6nyzat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgriltatils ell6tds6t a

kcizszolg6ltat6val kotdtt hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatisi szerzodes irtjan biztosida.

sz. hatdrozata alapjdn j<itt letre.

1.3. A jelen szerzodes celja, hogy Somogyviszl6 Kozsdg kozigazgatixi teriilet6n az

ingatlantulajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszndl6kn6l (a tov6bbiakban egyiitt:
ingatlanhasznilll) keletkezo telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6sere fenn6l16 kcizszolg6ltatissal
kapcsolatban a hat6lyos jogszab6lyoknak megfeleloen az Onkormfnyzat 6s a

Kiizszolgfltat6 kozdtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s kotelezettsdgeit szabiiyozza.
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2.1. Az Onkormdnyzat megbizza a Kiizszolgriltat6t az alibb meghat6rozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Somogyviszl6 Kcizs6g kozigazgatisi teriilet6n a telepiil6si hullad6k begytijtdsevel es

elhelyezds c6lj6b6l tortdn6 rendszeres elsz6llit6s6val a szerzod6sben rogzitett id6tartamban,
valamint kezel6s6vel es 6nalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program
eszkciz- es letesitmdny6llom6nydnak igenybev6televel-, kozszolg6ltat6si szerzod6s keret6ben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, szdllitdsa, kezelEse heti I alkalommal
- lomtalanftis 6vente I alkalommal
- elkiiliinitett /szelektiv/ hullad6kgyiijt6s

2.2. A Kiizszolgiltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvegzeset2020.janu6r 1-jen

megkezdi.

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

Somogyviszl6 Kdzseg kozigazgat6si teriiletdn a telepiil6si hulladdk gytijt6s6re 6s kezeldsdre

ir6nyul6 kozszolgdltatdsok ell6t6s6ra.

A kdzszolg6ltat6s megnevez6se: teleptil6si hullad6k gytijt6s6re ds kezel6s6re irrlnyul6
kozszolg6ltat6i feladatok ell6tiisa, amely kiterjed a nem term6szetes szem6ly ingatlanhaszndl6
ahiztartdsi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k reszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)

bekezdesere tekintettel.
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A ktizszolg6ltat6s teljesitds6nek tertileti kiterjed6se: Somogyviszl6 Krizslg kozigazgatdsi
ter0leten.
A k6zszolg6ltatiis kdrdbe tartozo hullad6k elhelyez6se ds kezel6se: a Kdk6nyi Regiondlis
Hulladekkezelo Kdzpontban vagy 6trak6iillom6son, illetve m6s, komyezetv6delmi, mtikridesi
engeddllyel rendelkezo hullad6kkezelo letesitmdnyben.

3. AzOnkorm6nyzat kiitelezetts6gvfllalisa
3.1. Az Onkormrinyzat a 2. pontban irt krizszolg6ltat6s ell6tiis6ra a Kiizszolgdltat6nak
kiziir6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkormdnyzat kdtelezettseget v6llal :

- a ktizszolg6ltat6s hat6kony es folyamatos ellititsithoz a Kdzszolgriltat6 szdmira
sztiksd ges inform6ci6k 6s adatok szol gdltat6siira,

- a ktizszolg6ltat6s kdrdbe nem tartoz6 hulladekgazd6lkod6si tevdkenys6gek
kdzszolgiiltattissal tdrt6no risszehangol6srinak elosegit6s6re,

- a kcizszolg6ltat6snak a telepiil6sen vdgzett miis kcizszolg6ltat6sokkal val6
risszehangokisanak elosegit6s6re,

- aKdzszolgrlltat6 kiziir6lagos kcizszolgrlltat6si joganak biaositils6ra,
- a telepiil6s k<izszolg6ltat6s igenybev6teldre kdtelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoz6s6ban

n6v- 6 s c imj e gy zek irtadi.sir a, ad ate gyezetd sre,
- kedvezm6ny, mentess6g eset6n annak alapj6ul szolgii6 adatok irtadisira,
- az Onkorm6nyzat iital rendeletben, vagy egy6b m6don biztositott dijkedvezmeny vagy

mentessdg miatt felmertlo k<ilts6gek megt6ritdsdre a Koordin6l6 szerv szitmfura,
- a teleptildsi ig6nyek kiel6gitds6re alkalmas hulladdk gyrijtdsdre, sziilitdsdra, kezeles6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitmdnyek meghatirozitsira. Ennek keretdben kijel<ili - a
Kiizszolgriltat6val egyeztetve - azokat a gyrijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgirltat6 6tvegye kdztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l.
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltat6 6ltal alkalmazott gepjinmtivel nem tud behajtani,

- a hulladeksz6llit6 jdrmti szitmira megfelelo ritviszonyok biztosit6siira, (kiilonris
tekintettel a tdli h6- es sikossiig-mentesitesre, valamint a k6zrit rirszelvdnydbe bel6g6
fadgak lev6g6s5ra),

- a kozszolgdltat6si szerzodes kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktil<initett hulladekgyrijtesi rendszer helyi felteteleinek

megszervezeserol.

4. A Kdzszolgiltat6 ktitelezetts6gei:
4.1.
a) A krizszolgrlltat6 gondoskodik:

- A hdnarttsban keletkezo:
i. Vegyes hulladek heti egyszer

(Udtilo 6s idoszakosan haszniilt ingatlanok eset6ben az ellititsi idoszak 6 h6nap -
riprilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezddse alapjrln az ingatlanhaszndl6k
r€szdreazdves hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgrlltat6sidij 50%-6t kell megrillapitani.)

ii. Elktil<initettengytijtcitthulladdk
iii. Lom hulladdk 6vente egy alkalommal
t<jrt6no 6ssze gytij t6s6ro l, el sz6llitds6r6l 6s kezeldsdrol.
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- A gazd6lkodo szervezetekn6l keletkez6 hdnartitsi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladek
<isszegytij t6ser5l, elsz6llit6s6r6l 6s kezeldsdro l.

- Az illtala tizemeltetett hulladekgytijto ponton, hulladekgytijto udvarban a hullad6k
6tvdtel6rol, <isszegytij t6s6rol, elsz6llit6s6ro I 6s kezelds6rol.

b) Admini s ztr ativ feladatok :

- konyvel6s, szdmvitel, bersz6mfejt6s
- admini s ztr 6cio, ny ilvdntart ils, adatbini s-kezel6s
- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmtikodve a fogyaszt6k szirmira kdnnyen hozzhferheto
tigyf6lszolg6lat 6s tilekoztatitsi rendszer mtikodtetese (Kcizponti tigyfdlszolgrilat cime:7632
Pdcs, Sikl6si u. 58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakossdgi tdjekoztatds.

4.2. A Kiizszolgiltat6 kotelezettsdget vdllal tov6bb6:
a) akozszolgiltat6s folyamatos 6s teljes k6ni ell6t6s6ra,
b) akozszolgdltat6s meghatdrozott rendszer, m6dszer 6s gyakorisdg szerinti teljesitdsdre,
c) a k<irnyezetvedelmi hat6s6g 6ltal meghat6rozott minositdsi osztiiy szerinti

kovetelmenyek biztositdsara es a min6sitdsi enged6ly hullad6kgazd6lkod6si
krizszolg6ltatisi szerzod6s hat6lyoss6g6nak ideje alatti folyamatos megl6tere,

d) a k<izszolgdltat6s teljesit6s6hez sziiksdges mennyisdgri es minos6gu j6rmti, g6p, eszkdz,

berendezds biztosit6sdra, a sztiks6ges l6tsz6mti 6s k6pzetts6gti szakember alkalmaz6s6ra,

e) a kozszolg6ltat6s folyamatos, biaonsdgos es bovitheto teljesit6s6hez sztiks6ges

fej lesztesek 6s karbantart6sok elvdgzdsere,

0 a k6zszolg6ltat6s kdr6be tartozo hullad6k kezel6s6re meghat6:rozott helyek ds

ldtesitmdnyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilv6ntart6si rendszer mukodtet6sere ds a kcizszolg6ltat6s teljesit6s6vel dsszefiiggo

adatszolg6ltat6s rendszeres teljesit6s6re,
h) a nyilv6ntartdsi, adatkezelesi es adatszolg6ltatdsi rendszer letrehoz6s6hoz es folyamatos

m fikddtetdsehez sztiks6ges feltdtelek biztosit 6sdr a,

i) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozziferheto i.igyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mrikcidtetds6re,
j) a fogyaszt6i kifog6sok es 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapit6siira,

k) a tevdkenys6g ell6t6s6hoz sztiks6ges biztosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nytijt a felel6ss6gi kcirben bekdvetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhitdsere,
l) biztositja, hogy a vegyes hulladdk gytijtds6hez az ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiildnbozo

tirm ertdkri gytij toeddny k6zi.il vdlaszthasson,

m) tobblethulladdk elhelyezdset szo19616, a Kozszolg6ltat6 6ltal biztositott zs6k

forgalmaz6s6ra,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkod6si Program eszkoz- 6s l6tesitmeny 6llom6ny6nak

haszntiatira.

A Kozszolgdltat6 hulladekgazd6lkod6si engedely6nek szirma: OKTF-KP 12538-1012016,,

PE/KFT/6055-3/201 7, PE/KTFO ll55-7 12018, PE/KTFO/00363-2 12019.

A Kozszol g6ltat6 megfelelosdgi velemenyenek szitma KP-38633- 5 12019.

A Krizszolg6ltat6 minositesi engedelydnek szitma: PE/KTFO105727-212019.,
p E/KTFO / 0 47 59 -6 120 I 9., PE/KTF O I 067 48-2 I 2019.
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5. Mentestil a Ktizszolgiltat6 a 4./ pontban meghat6rozott kritelezettsegdtol vis maior esetdn,
tov6bbri, ha az Onkormdnyzat nem biztosit az ingatlanok megk<izelit6s6hez olyan
ritviszonyokat /h6- 6s sikoss6g mentessdg, illetve egy6b okb6l j6rhatatlan akozfltl, amely a
Kiizszolgiltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kcizleked6s6t biaositja. Ez esetben a

Kiizszolgdltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kciveto tegkcizelebbi sz6llit6si napon k<iteles
szolgSltatni, mely alkalommal kclteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiil6si hulladdk elsz6llit6s6ra i s.

6. A Kiizszolgiltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszrillit6s6t:
- az dnkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l eltdro t6rol6ed6ny kihelyezdse eset6n,
- ha a tiirol6eddnyben a telepi.il6si (kommunrilis) hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, dpitesi trirmel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo
anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy
robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, stilyri tirgy, amely vesz6lyezteti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egeszseg6t, vagy megrong6lhatja a

gytjtoberendezest, kezelo berendezest, illetve drtalmatlanit6sa sor6n veszelyezteti a

krirnyezetet.)
- a hulladek nem a szabvilnyos, zart t6rol6eddnyben, illetve nem a Kcizszolg6ltat6t6l

v6s6ro lt jelzett zs6kban keriil kihel y ezdsr e,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6roloeddny mozgat6sakor a kisz6r6dds
vesz6lye fenniill (nem lezdrt, illetve seriilt ed6ny)

- ha a t6rol6eddny krirtil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s i.iritest akadiiyozo m6don
tobblethullad6k keriilt kihelyezesre

- amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil - a tdrol6ed6nyek matricijdnak
hi6nya, illetve sertildse eset6n.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel v6gezhet6 tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgiltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t ig6nybe venni. A Kdzszolgiltat6 az
alviillalkoz6 igdnybevdtel6t kdteles az 6nkorm Snyzat szbmdra bejelenteni.
7.2. A Felek rdgzitik, hogy az alvdllalkoz6 tevdkenyseg6ert a Kiizszolgdltat6 ugy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgiltatds teljesit6s6vel <isszeftiggo adatszolg6ltat6s biztosit6sa 6rdekdben a

Kiizszolgfltat6 az l./ pontban meghat6rozott szolg6ltatilsi teriiletre vonatkoz6an elkiildnitett
nyilv6ntart6si rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza a szolg6ltat6si teriiletrol elszrillitott
es 6rtalmatlanitott telepi.ilesi hullad6k mennyisegdt.

9. A kcizszolg6ltatris ig6nybevetel6re kotelezetteknek a kozszolg6ltatiis teljesit6sevel
kapcsolatos minosegi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a K0zszolgditat6 szdkhely6re (7632
P6cs, Sikl6si u.52.) vagy a 7601 P6cs, Pf. 176. postacimre kell cimezni, es a Kiizszolgriltatri
kciteles azokat ir6sban, l5 napon beliil megv6laszolni. Haladdktalanul intdzkedesre kriteles a
Kdzszolgfltat6 k<irnyezetszewryezes eset6ben, ha az a kozszolg6ltat6si tev6kenys6gevel
okozati risszefiigg6sben van. Amennyiben a panasz, lszrevdtel az Onkorm6nyzat helyi
hulladekkezel6si kdzszolg6ltat6s rendjdrol sz6l6 rendelet6nek rendelkez6s6t kifog6solja, a

Kiizszolgriltat6 30 napon beltil kriteles az iigyiratot - a panaszos egyidejti 6rtesit6se mellett-
az Onkorm ilnyzathoz megki.ildeni.
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10. Kiizszolgfltatris dija
10.1. A hulladdkgazd6lkod6si kozszolgdltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kozmti-
szab|lyozdsi Hivatal javaslatdnak figyelembev6televel az illet6kes minisaer rendeletben
6llapitja meg 6s a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az illami hullad6kgazd6lkod5si k<jzfeladat keret6ben az 6llam beszedi
a kozszolgSltatSsi drjat 6s kifizeti a kcizszolgdltat6knak a hulladekgazd6lkod6si
kozszolgiltat6si dij meg6llapitdsiert felelos miniszter 6ltal meghatirozott szolg6ltat6si dijat,
Az iilam e feladatainak ell6t6s6ra koordin6l6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordinril6 szerv)
hoz l6tre.
A helyi k<izszolg6ltat6, a telepi.ildsi onkorm6nyzat, valamint a hullad6kgazdrilkod6si
l6tesitm6ny tulajdonosa megad minden adatot es informiici6t. ami a Koordin6l6 szerv
feladatk<irenek gy akorl6sdhoz szi.iksdges.

A miniszter rendeletben dllapitja meg a beszedett kcizszolg6ltat6si dij feloszt6s6nak elvdt. A
miniszter a Koordin6l6 szerv javaslat6nak figyelembev6teldvel rendeletben 6llapida meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolgitltat6nak fi zetendo szolgiitatitsi dij at.

10.2

A kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazottkozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht.46-48.$ 6s 91.$,
valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tdrt6nt.

Edenymdret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(FO

60 liter* 66,'
80 liter 88,-
I 10 liter l2l,-

*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es dletvitelszeriien hasm6l6 termeszetes
szemdly ingatlanhaszndlo reszere, a telepUl6si dnkormdnyzat 6ltal kiadott igazolds alapjrin.

Tobblethullad6k gytijt6s6re szolg6l6 zsirk 6ra 3 6 l,- Ft+Afaldb.

Ipari (gazd6lkod6 szervezetek) dtiak:

Edenymdret Egyszeri nett6 i.irit6si dij
(Ft)

ll0 ter 147,-
r20 ter l6l,-
1 l00liter 1474,-

Eddnymdret Egyszeri nett6 i.irit6si dij
(Ft)

I l0 liter l2l,-
120 liter 133.-
1100 liter 1217,-

6
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Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hat6lyos
AFA trirvdny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.

I l. Ailam i hull ad6kgazd 6lkod risi kiizfelad a t-ell 6tris
1l.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6trls6ra l6trehozott szervezet
kijel<ilds6rol, feladatktirdrol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltatrisi
k<itelezettsdgek rdszletes szabiiyair6l sz6l6 6912016. (III.3l.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (l) bekezdese alapjin a Korm6ny a Ht. 321A. $ (l) bekezdesben
meghatirozott feladatokra Koordinil6 szervk6nt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordin6l6 6s Vagyonkezelo Zfirtkdnien Mrikddo Reszv6nytiirsasrigot jeldlte ki.

ll.2 A KoordinSl6 szerv a kcizszolgriltat6si dijakra vonatkoz6 sz6ml6kat az Adatkorm.rend.
20.S (l) bekezdese szerinti adatszolg6ltatds alapj6n 6llitja ki. A kdzszolgiitat6 hiiinyos vagy
kesedelmes adatszolg6ltat6sa eseten a Koordin6l6 szerv a nem megfelelo adatszolgirltattissal
6rintett ingatlanhaszniio tekintet6ben a Koordin6l6 szerv altal legut6bb kiszdmlitzou
kdzszolg6ltatasi dijr6l 6llit ki szirmlii. Azezzeldsszefiiggdsben keletkezo dijkonekci6 eseten
minden helytrllkisi kdtelezettseg a kdzszolgriltat6t terheli. Az igy keletkezo k<izszolgriltat6si
dijktilOnbtizet pontiv merleg6t a Koordin6l6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetendo esed6kes
szolgitltatitsi dijba besz6mitja. A kcizszolg6ltat6 hirinyos vagy helytelen adatszolgdltat6srib6l
eredo, a Koordinril6 szerv 6ltal nem megfelelo adattartalommal ki6llitott szrimklkkal
kapcsolatos valamennyi krivetkezmdny6rt akozszolgitltat6t terheli a feleloss6g.

11.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. $ (l) bekezd6s szerinti adatszolgirltat6sb6l
kiindulva megrillapitja Mon ingatlanok kdr6t, amelyre nincs krizszolgriltatasi dijfizetds
meghathtozva az adatszolgitltat6sban, ugyanakkor vdlelmezheto, hogy az ingatlannal
dsszefiiggdsben teljesitds tcirt6nt. A Koordin6l6 szerv e kdrben jogosult ingyenesen adatot
kemi az illetdkes hat6s6gt6l a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgiiltaiasUOt hiilnyzo
ingatlanok 6s sziiksdges adataik meg6llapitrisa erdekeben.

A fentiek alapj6n r<igzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szery megktildi a
kdzszolg6ltat6nak. 6s felhivja a kdzszolgiltatot, hogy a megktildritt ingatlanokon v6gzett
szolg6ltat6s6nak megfeleloen korrigrilja a 20. $ (l) bekezdds szerinti adatszolgriltat6st
legk6sobb az 6rtesit6s kezhezveteldt kdveto 8 napon beltil.
A korrekci6t kdvetoen - a krizszolgiitato eltero adatszolgiiltat6sa hi6ny6ban - a Koordin6l6
szerv a k<i zszol g6ltatrisi dij at az ingatlantul aj dono sn ak szimlilzza ki.

ll.4 A Koordindl6 szerv akiszirmliu,ott 6s az ingatlanhaszn6l6 iitalhatiridon beltil ki nem
frzetett kdzszo I g6ltatrls i dij behaj t6sa 6rdek6ben i ntdzke dik.

ll.5 A Krizszolgiitato r6szdre akozszolgirltat6si szerzoddsben rrigzitett feladatok ell6tes66rt
a Koordiniil6 szerv a hulladekgazdiikodasi kdzszolg6ltat6si dij meg6llapft6s6ert felelos
m i n i s zte r iiltal me gha tir o zott szol giitatits i d ij at fi ze t.

ll.6 A kcizszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint ell6t6s6rt felelos 6ltal kiadott
teliesitisigazoldssal igazo\a, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesitds6vel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesft6sigazoliisnak a kdzszolgiitato iital a Koordin6l6 szerv r1szere a
rendszeres adatszolgirltatds keretdben tortdno megktildds e a szolgitltat6si dij fizet6s6nek
feltdtele.
Az Onkorminyzat ktiteles a teljesitesigazol6st a Kcizszolg6ltat6 reszere a teljesitdssel erintett
idoszakot kciveto 5 napon beltil kiadni. Amennyiben az Onkormiinyzat a ieljesftesigazolirs
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kiadrls6val alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, rigy a k<izszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkezo kirit az Onkorm6nyzat fele 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltatds teljes kcizvetlen kdltsdge
megterit6sre keriil, igy a haszonanyag ertdkesites6r6l a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,

hogy a kozszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot kdteles a Koordindl6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rt6kesit6sbol eredo bev6tel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

I1.8 A Koordiniil6 szerv a hulladekgazd6lkod6si krizszolg6ltatSsi szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezd6s szerinti megfelelos6g6t vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezdese alapj6n az Onkorminyzat a kozszolg6ltat6si szerzod6st

annak megk<it6s6t vagy m6dosit6srlt kovetoen haladektalanul, de legkesobb 8 napon beltil

elektronikus tton megkiildi a Koordin6l6 szerv rcszdre.

12. A kiizszolgr{ltatdsi szerz6d6s hatflya
Felek jelen szerzoddst 2020. janu6r 01. napj6val kezdodo hat6llyal hatirozott id6re, 2029.

december 31. napjSig kiitik.

Felek a szerzodlst kdzds megegyezessel, csak ir6sban m6dosithatjrik.

13. A kiizszolg6ltatdsi szerz6d6s megsziin6se
A kcizszolg6ltat6si szerzod6s megsztinik
a) a benne meghat6rozott idotartam lej 6rt6val,
b ) a Kdzszolgriltat6 j o gutod ndlktili me gsztindsevel,

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

d) felmond6ssal
e) a felek kriztis megegyez6sevel

13.1 Az $nkormiinyzat a k<izszolgrlltatdsi szerzodest a Polgriri Torvenyktinyvben

meghat6rozott felmond6si okokon tirlmenoen akkor mondhatja fel, ha a Krizszolgiitat6
- a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a kcirnyezet v6delm6re vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddnt6s el6ir6sait srilyosan megsertette, es

ennek t6ny6t a biros6g va1y ahat6s6g joger6sen meg6llapitotta;

- a szerz6d6sben meg6llapitott kritelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megs6rtette;
- a hulladdkgazd6lkodrlsi kcizszolgiitatisi szerzod6st az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kcizszolgdltat6 nem rendelkezik minosit6si enged6llyel vagy megfelelos6gi

v6lemdnnyel.

13.2 A Kozszolg6ltat6 a Polg6ri Torv6nykdnyvben meghatarozottakon trilmenoen a

kozszolg6ltatisi szerzod6st akkor mondhatja fel, ha
- az $nkorm6nyzat a kdzszolg6ltat6si szerzoddsben meghatiirozott kdtelezetts6get - a

Kozszolg6ltat6 felsz6lit6sa ellenere - sirlyosan megs6rti, es ezzel a Kdzszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hulladekgazdrilkodrisi kozszolg6ltat6s teljesites6t; vagy

- a kdzszolg6ltat6si szerzodds megkdtdset kovetoen hat6lyba lepett jogszab6ly a

kcizszolg6ltat6si szerzodds tartalmi elemeit rigy vitltoztatja ffieg, hogy az a
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Kdzszolgdltat6nak a hullad6kgazdilkoddsi kdzszolgilltatds szerzod6sszerti teljesitese
k<ir6be tartozo ldnyeges 6s jogos 6rdekeit jelentos mertdkben serti.

13.3 Ha a hullad6kgazdrllkod6si szerzod6st a kdzszolgiiltatl felmondja, a telepi.ildsi
cinkorm6nyzat halad6ktalanul gondoskodik az rij krizszolgiiltat6 kivrilaszt6s6r6l.

A fentiek teljestil6se esetdn akozszolgitltat6si szerzodds felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si id6 alatt a Kdzszolgirltat6 a hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolg6ltat6st viiltozatlanul
ell6tja.

13.4 Ha a teljesites az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghirisul, illetve, ha a szerzodes
neki felr6hat6an sztinik meg, az Onkorm6nyzat az eves k<jzszolg6ltat6si dij 5)Yo-inak
megfelelo meghirisul6si kdtbdr fizet6s6re kdteles.

14. Eljdrris a szerziiilfls megsztin6se eset6n
A k<izszolgriltatrisi szerzodds megsztindse vagy megsztintetdse esetdn a Kdzszolg iitat6 az tj
kdzszolg6ltat6 kiv6lasztisdig, de legfeljebb 6 h6napig akozszolgirltat6st viitozatlanul elkitja.
A hulladdkgazdiikodasi kcizszolg6ltat6si szerzodds megsztin6se esetdn a krizszolgilltatis
ellrit6s6val kapcsolatos, folyamatban l6v6 iigyek iratait 6s nyilviintart6sait a Kozszolg irltat6 a
teleptil6si dnkormiinyzatnak akozszolgirltatdsi szerzod6s megsztin6se napjiln itadja.

15. Jogvitdk int6z6se
Felek megrillapodnak, hogy az esetleges jogvit6kat elsosorban az egymits k6z6tti tiirgyal6sok
sor6n igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitdt a Felek tdrgyakis rid6n 60 napon beliil nem tudj6k rendezni, a bir6s6gi
elj6rris lefolytatrisrira a P6csi J6r6sbir6s6g, illetve 6rtdkhat6rt6l ftiggoen a P6csi Trirv6nysz6k
illetdkesseg6t k6tik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerztid6ssel kapcsolatos biirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, krivetel6st irrisba kell
foglalni.

A szerzodes teljesit6s6vel kapcsolatos iigyintdzdsre, nyilatkozattdtelre jogosultak:

az Onkorm Snyzat r6sz6r6l:
n6v: Szab6 B6la Gydrgy polg6rmester
telefon: 731550-018
e-mail : somogyapati.hivatal@gmail.com

a Ktizszolg 6ltat6 r6sz6r6l :

nev: Bir6 Pdter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu
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17. Mecsek-Dr{vaHullad6kgazdrilkodisiProgram
A Kcizszolg6ltat6 kciteles ig6nybe venni a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkoddsi Projekt
keretdben megval6sul6 l6tesitmdnyeket ds eszkdzdket a k6zszolg6ltat6s teljesitdse kapcs6n.

Felek kotelezetts6get v6llalnak, hogy alivetik magukat a T6rsul6si Taniics hat6rozatainak.

18. R6szleges 6ru6nytelens6g
Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelkez6se, vagy annak valamelyik rdsze

6rvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6siry vagy bir6srig

annak 6rv6nytelens6g6t illlapitja meg, rigy a szerzodls t6bbi r6sze 6rv6nyes 6s

kikdnyszeritheto, kiv6ve, ha an6lktil b6rmelyik Fel a szerz6d6st nem k6totte volna meg.

A jelen szerzoddsben nem szabillyozott kerdesekben els6sorban a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. tdrv6ny (Ht.), a kozbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLII. t<irv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkormdnyzatairol szol6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny (Motv), valamint a

Polgdri Torvdnyk<inyvrol sz6lo 2013. dvi V. t<irv6ny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

ilgazati j o g szab6ly ok ir6ny ad6 ak.

Jelen szerz6ddst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezdse ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegy ezot, j6v6hagy6lag irj 6k al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Sikt6si ttt 52.

C6gjegyz6ksz5 m : 02-09-064 556

Kiizs6g Onkormdnyzata D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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