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HULLAD fi:rce tzoAr.xooAsr rozszolcAr,rarAsr szERz6ons

amely l6trejdtt egyr6szt: Sf m od Kiizs6g Onkormdn yzata
sz6khely: 7841 S6mod, R6zsa F. u. 17.
PIR sz6m: 334066
ad6sz6m: I 5334060-2-02
k6pviseli: B6nis Imre J6nos polg6rmester
mint dnkorm iny zat (a tov6bbi akban : 6n ko rm {nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommunflis Szolg{ltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii T6rsas{g
szdkhelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
cegtregy zekszirma: 02 -09 -0 64 5 5 6
ad6sz6ma: I l54l 587-2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /Pdcs-Krjkdny Region6lis
Hul I ade kke zeliS Kozp ontl
KSH sziima: I 1541587-38 lt-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint Kdzszo I g6ltat6, a tovribbiakban : Kiizszol gr{ltat6

miisrdszt:

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen es napon az al1bbiak
feltetelek mellett:

Szerzodo felek jelen kcizszolg6ltat6si szerziidls
kiizbeszeru6sekr6l sz6lo 2015. 6vi CXLIII. tv. 15.
6rtdkhat6rok:

megkcitdsekor figyelembe vettdk a

$-6t, mely szerint a kozbeszerzesi

a) eutopai uni6s jogi aktusban meghatdrozott kozbeszerzesi es koncesszi6s beszerzdsi
drt6khatiirok (a tovribbiakban : uni6s 6rtdkhat6rok);

b) akozponti kdlts6gvetdsrol sz6l6 tdrvenyben meghatiirozott k6zbeszerz6si 6s koncesszi6s
beszerzesi ert6khatrirok (a tovribbiakban: nemzeti ertdkhat6rok).

(3) Az egyes beszerz6si t6rgyak esetdben alkalmazand6 nemzeti 6rt6khat6rokat a krizpontikdl tcirv6nyben 6vente kell megh attrozni. Az egyes beszerz6si tirgyakese 6 - Q) bekezd6s szerinti eur6pai uni6s jogi aktusban meghat aroiitt -uni mindenkori k<iltsdgvet6si tcirvdnyben 6vente rcigziteni kell.
A Kbt. 17. $ (3) bekezddse szerint a szolg6ltatds becsiilt drt6ke otyun szerzdd6s eseteben,
amely nem tartalmazza ateljes dijat:

a) hatitrozott idore, ndgy dvre vagy annitl rovidebb idore kcite ndo szerziid6s eseten a
szerz6

b) h ndgy evnel hosszabb id6re kdtendo szerzoddsesetdn orosa.

2019. dvi k<ilt I sz6l6 201g. dvi L. tcirveny 72. g (l)
a Kbt. 15. $ (l b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi
-jetol szolgriltat endeldse eseteben: 15,0 milli6 forint.
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Felek meg6llapitj6k, hogy fentiek alapj6n jelen szerzodds nem esik a kozbeszerzdsi eljar6s

hatitlyaal6.

Szerzodo Felek a telepi.ilesi hulladdk gytijtdsdre, sziillit6sra 6s kezeldsre vonatkoz6

kdzszolg6ltat6s folyamatoss6g6nak biztosit6sa 6rdek6ben a telepiildsi hullad6khoz kapcsol6d6
jogok es kotelezettsdgek rendezds6re, az ezzel kapcsolatos helyi <inkorm6nyzati rendelet

vdgrehajt6sira az al6bbi szerzod6st kritik meg:

1. A szerz6d6s c6lja
l.l. Magyarorszirg helyi onkorminyzatairol sz6l6 2011. evi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (l)
bekezdeie szerint a helyi koziigyek, valamint a helyben biAosithato kozfeladatok kordben

ell6tando helyi onkorminyzati feladatok kozetartozik kiilon<isen a hulladdkgazd6lkodis ds a

komyezet-egdszs6gtigy (kdztisztas6g, telepiilesi kornyezet tisztas6g6nak biztosit6sa, rovar- ds

r6gcs616irt6s).

A hulladekr6t sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV. tdrveny (a tov6bbiakban: Ht.) 33. $ (1) bekezdese

szerint a telepiil6si onkormdnyzat a hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6s6t a

kozszolg6ltat6val k6t6tt hullad6kgazdSlkod6si kozszolgiitatilsi szerzod6s ritj6n biztositja.

1.2. Jelen szerzodes az Onkorminyzat K6pviselo-testi.ilete .lp.tg... (..fl ,..G,..""')
KT.sz. hatirozata alapj6n j<itt ldtre.

1.3. A jelen szerzod6s celja, hogy S6mod Kdzseg kozigazgatisi teriiletdn az

ingatlantuiajdonosokn6l, birtokosokn6l, haszn6l6kn6l (a tov6bbiakban egytitt:

inlatlanhas znal6) keletkezo telepiildsi szil6rd hulladek kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltatdssal

kapcsolatban a hat6lyos jogszabdlyoknak megfeleloen az Onkormdnyzat ds a

Kiizszolgiltatri koz<jtti kapcsolatot, a Felek jogait 6s k<jtelezettsegeit szabiiyozza.

2.

i.t. t, Onkorminyzat megbizza a K0zszolgdltat6t az ali$b meghatirozott feladatok

elv6gz6s6vel:
Sam-od Kozs6g k1zigazgat6si teriilet6n a telepiil6si hullad6k begytijt6s6vel 6s elhelyez6s

celj6b6l ttrt6no .endszeies elsz6llit5s6val a szerzod6sben rogzitett id6tartamban, valamint

keiel6s6vel 6s 6rtalmatlanit6s6val - a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazddlkod6si Program eszkdz-

ds ldtesitm6ny6llom6ny6nak ig6nybevetel6vel-, kcizszolg6ltat6si szerzod6s keretdben:

- vegyes hullad6k gyiijt6se, sz6llit6sa, kezel6se heti I alkalommal

- lomtalanftds 6vente 2 alkalommal
- elkiiliinitett/szelektiv/ hullad6kgyiijt6s

Z.Z. A Kiizszolgriltat6 a 2.1. pontban meghat6rozott feladatok elvegzdsdt 2020. janu6r 1-jen

megkezdi.

2.3. A jelen szerzod6s alapj6n a Kiizszolgilltatl, a Ht.-ben, illetve az ide vonatkoz6

jogszab6iyoknak 6s az <inkoriinyzati rendeletnek megfeleloen kizar6lagosan jogosult S6mod

kSrreg Lozigazgatlisi teriiletdn a teleptil6si hulladdk gytijt6s6re 6s kezel6s6re ir6nyul6

kozszolg6ltat6sok ell6t6sara.

A kozszolg6ltat6s megnevezdse: teleptil6si hullad6k gytijt6s6re es kezel6sere iranyul6

kozszolg1lta-t6i feladatok ell6t6sa, amely kiterjed a nem term6szetes szemdly ingatlanhasznalo
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aheztartesi hulladekhoz hasonl6 hulladdk rdszetkepezo vegyes hullad6k6ra is, a Ht. 39.$ (3)
bekezd6sdre tekintettel.

A k<izszolg6ltat6s teljesites6nek teriileti kiterjedese: S6mod Kdzs6g kdzigazgat6si terilletdn.
A kozszolg6ltat6s k6r6be tartozo hulladek elhelyezese ds kezeldse: a Kdkdnyi Region6lis
Hullad6kkezelo Kdzpontban vagy iitrak66llom6son, illetve m6s, kornyezetvddelmi, miikodesi
engedellyel rendelkezo hulladdkkezelo letesitm6nyben.

3. Az On korm {nyzat kiitelezetts6gvr{llal6sa
3.1. Az Onkormfnyzat a 2. pontban irt kdzszolg6ltat6s ell6t6srira a Kiizszolgrlltat6nak
kiz6r6lagos j ogot biaosit.

3.2. Az Onkorm rinyzat kritelezettseget v6l lal :

- a kdzszolg6ltat6s hatekony 6s folyamatos ell6t6s6hoz a Kiizszolgfltatl szimilra
sztikseges informdci6k es adatok szo I g6ltat6s6ra,

- a kdzszolgriltat6s k<irdbe nem tartozo hulladdkgazd6lkod6si
kcizszolg6ltat6ssal t<irt6no cisszehangol6s6nak el6segit6s6re,

tevdkenysegek

- a krizszolg6ltat6snak a teleptilesen vegzett m6s kcizszolgriltat6sokkal val6
6sszehangol6s6nak elosegit6sdre,

- a Kdzszolgrl ltatri kiz6r6lagos k<izszolg6ltat6si j og6nak biztosit6s6ra,
- a teleptiles kcizszolg6ltat6s igenybeveteldre kcitelezett ingatlanhaszn6l6i vonatkoziisiiban

n6 v- 6 s cimj e gy zek ittadtstr a, ad ate gy e zetd sre,
- ked_vezm6ny, mentesseg eset6n annak alapj6ul szolg6l6 adatok ifiad6s6ra,
- az Onkorm6nyzat iltal rendeletben, vag, egy6b rn6don biaositom dijkedvezmdny vagy

mentess6g miatt felmertilo kdltsdgek megt6rit6s6re a Koordiniil6 szerv szdmira,
- a telepiildsi igdnyek kieldgit6sdre alkalmas hullad6k gytijt6s6re, sziilitdsdra, kezel6s6re

szolg6l6 helyek 6s l6tesitm6nyek meghatirozitsira. Ennek keret6ben kijelcili - a
Kiizszolgriltat6val egyeztetve - azokat a gytijtopontokat, amelyek alkalmasak arra,
hogy a Kdzszolgiiltat6 6tvegye kdztertileten a hullad6kot azon ingatlanhaszn6l6kt6l.
mely ingatlanokhoz a Kiizszolgiltatl 6ltal alkalmazott gepjitrmtivel nem tud behajtani.

- a hulladdkszdllit6 j6rmti szdmdra megfelelo ritviszonyok biztositdsiira, (killoncis
tekintettel a tdli h6- ds sikossiig-mentesitdsre, valamint a kdzrit rirszelv6ny6be bel6g6
faagak levrigiis6ra),

- akozszolgriltatrisi szerzodds kozzetetelerol a helyben szok6sos m6don gondoskodik,
- gondoskodik az elktil<jnitett hulladdkgyiijtesi rendszer helyi felteteleinek

megszervez6s6rol.

4. A Kilzszolgrlltat6 kiitelezetts6gei:
4.1.
a) A kcizszolgiitato gondoskodik:

- A hiiaartiisban keletkezo:
i. Vegyes hulladdk heti egyszer

(Udiil6 6s idoszakosan haszn6lt ingatlanok eset6ben az ellititsi idoszak 6 h6nap -
6prilist6l szeptemberig - ahol a Ht. 47.$ (4) bekezd6se alapjiin az ingatlanhurrnil6k
r€szdreazdves hullad6kgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6sidij s\%-atkell megillapitani.)

ii. Elkiildnitetten gytijtdtthullad6k
iii. Lom hulladek 6vente k6t alkalommal
t<irt6no dsszegytij tes6ro l, e I sz6l I it6s6r6 I es kezel6sdro l.
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- A gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezo hintartisi hullad6khoz hasonl6 vegyes hulladdk
<isszegytij t6s6rol, elsz6llit6sar6l 6s kezel6s616l.

- Az illtala iizemeltetett hulladekgyrijto ponton, hulladdkgyrijto udvarban a hulladdk
6tvdtel6r6l, risszegytij t6s6rol, elsz6llit6s6rol 6s kezel6s6rol.

b) Adminis ztrativ feladatok :

- kdnyvelds,sz6mvitel,b6rsz6mfejt6s
- adminis ztrdcio, nyi lv6ntart 6s, adatbdzis-keze l6s

- jogi iigyvitel
- adatszolg6ltat6s

c.) az Onkorminyzattal egyiittmiikodve a fogyaszt6k szitmira kcinnyen hozziferheto
iigyf6lszolgrilat 6s tdjekoztatitsi rendszer muk6dtet6se (Kozponti i.igyf6lszolg6lat cime 7632

Pecs, Sikl6si u. 58.), valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi tdj6koztat6s.

4.2. A Kiizszolgiltat6 k6telezettsdget v6llal tov6bb6:
a) akozszolgttltat6s folyamatos 6s teljes kcirti ell6t6s6ra,

b) akozszolgilltat6s meghatirozott rendszer, m6dszer 6s gyakoris5g szerinti teljesit6sdre,

c) a k<irnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal meghatarozott minositdsi osililly szerinti

k6vetelmdnyek biaosit6sdra 6s a minSsit6si engeddly hulladdkgazd6lkod6si

kozszolg6ltatdsi szerzodes hat6lyossfg6nak ideje alatti folyamatos megl6tere,

d) a kozszolg6ltat6s teljesitesehez sztikseges mennyis6gti es minos6gu j6rmti, gep, eszkoz,

berendezes biAosit6s6ra, a sztiks6ges ldtszdmri 6s kdpzettsegti szakember alkalmazdsira,

e) a kozszolgdltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6s6hez sziikseges

fej leszt6sek 6s karbantartrlsok elv6 gzes6re,

0 a k6zszolg6ltat6s korebe tartoz6 hullad6k kezelesdre meghat6rozott helyek es

l6tesitm6nyek ig6nybev6tel6re,
g) nyilvantart6si rendszer mtikddtetds6re es a ktizszolg6ltat6s teljesitds6vel dsszefiiggo

adatszolgiiltat6s rendszeres teljesitds6re,

h) a nyilv6ntart6si, adatkezeldsi es adatszolg6ltat6si rendszer l6trehoz6sihoz 6s folyamatos

mfkodtetes6hez sztikseges feltetelek bi aosit6s6ra,

i) a fogyaszt6k sz6m6ra kdnnyen hozziflrheto iigyf6lszolg6lat 6s t6j6koztat6si rendszer

mtikodtet6s6re,
j) a fogyaszt6i kifogrisok 6s 6szrevdtelek elint6zesi rendj6nek meg6llapit6s6ra,

fl a tev6kenys6g ell6t6s6hoz sztiks6ges biaosit6ssal rendelkezik, amely megfelelo fedezetet

nyrijt a feleloss6gi korben bekrivetkezett Onkorminyzatnak okozott esetleges k6rok

enyhitesdre,
l) biitosida, hogy a vegyes hullad6k gyrijtes6hez azingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiildnbozo

tirmdrteku gy tij toedeny koziil v6laszthasson,

m) tobblethulladek elhelyezes6t szolg6l6, a Kozszolg6ltato dltal biztositott zs6k

forgalmazdsira,
n) a Mecsek-Dr6va Hullad6kgazd6lkod6si Program eszkoz- 6s letesitmeny rillom6ny6nak

haszn6lat6ra.

A K<izszolg6ltat6 hulladekgazd6lkod6si enged6ly6nek sz6ma: OKTF-KP12538'1012016,

PE/KFT/6055-3/20 1 7, PE/KTFO I 155 -7 I 2018, PE/KTFO/o03 63-2 12019.

A Krizszolg6ltat6 megfelelos6gi v6lemdnydnek szitma: KP-38633- 5 I 2019.

A Kcizszolg6ltat6 minosit6si enged6lyenek szfuma'. PE/KTFO105727'212019.,

PE/KTFO I 047 59 -6 I 2019.
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5. Mentestil a Kiizszolgiltat6 a 4.1 pontban meghat6rozott kdtelezettsdg6tol vis maior esetdn,
tov6bb6, ha az Onkorm6nyzat nem biztosit az ingatlanok megk<izelit6s6hez olyan
titviszonyokat /h6- es sikoss6g mentess6g, illetve egyeb okb6l j6rhatatlan a kon;rtl, amely a
Kiizszolgdltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes krizleked6sdt biaosida. Ez esetben a
Kiizszolg{ltat6 az akad6ly elh6rul6s6t koveto legkdzelebbi sz6llit6si napon k6teles
szolg6ltatni, mely alkalommal kciteles az elozo elmaradt szrillit6si napokon felhalmoz6dott
mennyis6gti telepiil6si hul lad6k elsz6llit6siira is.

6. A Kiizszolgfltatri jogosult megtagadni a hulladek elszlllit6srit:
- az cinkormiinyzat rendeleteben eloirtt6l eltdro trirol6ed6ny kihelyezese eset6n,
- ha a tiirol6eddnyben a teleptil6si (kommun6lis) hullad6k k<ir6be nem tartoz6 anyag

kertilt elhelyezesre (pl. forr6 hamu, ko-, epftdsi t<irmel6k, rillati tetem, mar6, mergezij
anyag, elektronikai hullad6k, folydkony yagy befagyott zsiradek, gyril6kony vagy
robban6 atyag, nagyobb terjedelmri, srilyri tdrgy, amely veszllyezteti a
hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyrijtoberendezdst, kezelo berendez6st, illetve 6rtalmatlanitiisa sor6n vesz6lyezteti a
kdrnyezetet.)

- a hullad6k nem a szabvinyos, zart t6rol6edenyben, illetve nem a K<izszolgdltat6tol
viis6ro lt j elzett zs iikban keriil kihel y ez6sr e,

- a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6,sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatilsakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fennrlll (nem lez6rt, illetve sertilt ed6ny)
ha a t6rol6ed6ny kcinil szabiilytalanul, annak mozgat6st es iirft6st
tribblethullad6k kertilt kihelyezdsre

akadiiyozl m6don

- amennyiben a t6rol6edenyek jelzdse bevezet6sre keri.il - a t6rol6ed6nyek matrici$tnak
hiilnya, illetve s6riil6se eset6n.

7. Az alvillalkoz6 / teljesit6si seg6d / ig6nybev6tel6vel vigezhetl tev6kenys6gek
7.1. Kiizszolgr{ltat6 jogosult alv6llalkoz6(ka)t igenybe venni. A Kiizszolgriltat6 az
alvilllalkoz6 igenybev6tel6t krjteles az Onkorm inyzat szirmdrabejelenteni.
7.2. A Felek rogzitik, hogy az alviillalkoz6 tev6kenysdgd6rt a Kiizszol giltat6 rigy felel,
mintha maga j6rt volna el.

8. A Kiizszolgiltatis teljesit6sdvel Osszeftiggo adatszolgriltat6s biaosit6sa 6rdek6ben a
Kiizszolgdltatil az l./ pontban meghatilrozott szolgdltat6si teriiletre vonatkoz6an elkiil6nitett
nyilv6ntart6si rendszert kdteles vezetni, mely tartalmMza a szolgiiltatdsi tertiletrril elsziillitott
6s iirtalmatlanitott telepril6si hul laddk mennyis6g6t.

9. A kcizszolg6ltat6s igenybevetel6re kcitelezetteknek a kcizszol giitatds teljesitesevel
kapcsolatos minos6gi 6szrev6teleit, kifog6sait ir6sban a Kiizszolg6lt;t(t szdkhelydre (7632
P6cs, Sikl6si u. 52.) vagy a 7601 Pdcs, Pf 176. postacimre kell cimezni,6s a Kiizszolgriltat6
ktiteles azokat ir6sban, l5 napon beltil megv6laszolni. Halad6ktalanul intdzkeddsre k6teles a
Kiizszolgriltat6 kdrnyezetszennyezes eseteben, ha az a kdzszolg6ltat6si tev6kenyseg6vel
okozati cisszeftigg6sben van. Amennyiben a panasz, d,szrev€tel az Onkormfnyzat helyi
hulladekkezelesi kdzszolg6ltatiis rendj6rol sz6l6 rendeletdnek rendelkezds6t kifog6solja, a
Kiizszolgdltatri 30 napon beltil kdteles az i.igyiratot - a panaszos egyidejri 6rtesit6se mellett-
az On ko rm iny zathoz me gkiildeni.
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10. Kiizszolgdltatis dija
10.1. A hullad6kgazd6lkod6si krizszolgdltat6si dijat a Magyar Energetikai 6s Kcizmti-

szabillyozilsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel az illet6kes miniszter rendeletben

allapitja meg ds a Koordin6l6 szerv szedi be.

A Ht. 321A. $-a alapj6n az illlami hulladdkgazd6lkod6si k<jzfeladat kereteben az tilam beszedi

a krizszolg6ltat6si dijat 6s kifizeti a kozszolgdltat6knak a hullad6kgazdrllkod6si

kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6s66rt felelos miniszter 6ltal meghatdrozott szolg6ltat6si dijat,

Az tilam e feladatainak ell6t6sara koordinSl6 szervezetet (a tov6bbiakban: Koordin6l5 szerv)

hoz l6tre.
A helyi kdzszolgiltat6, a telepiilesi 6nkorm6nyzat, valamint a hulladekgazd6lkod6si

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

feladatkrirenek gy akorlilsithoz sziikseges.

A miniszter rendeletben dllapitja meg a beszedett kozszolgiltatasi dij feloszt6sdnak elvdt. A
miniszter a Koordiniil6 szerv javaslat6nak figyelembevdteldvel rendeletben 6llapitja meg a

Koordin6l6 szerv 6ltal a kozszolgiltat6nak fizetendo szolgdltatitsi dijat.

10.2
A kdzszolg6ltat6 iiltal alkalmazottkdzszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht.46-48.$ 6s 91.$,

valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrtent.

Ed6nymdret Egyszeri nett6 i.irit6si dij
(Ft)

60 ter* 64;
80 ter 86i
I 10 liter 118,-

*a3g512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszertien hasmdl6 termeszetes

szemdfy ingatlanhaszn 616 reszdre, a telepUl6si 6nkormdnyzat 6ltal kiadott igazolits alapjdn.

Ipari (gazdiilkod6 szervezetek) dii ak:

Eddnymeret Egyszeri nett6 flritesi dij
(F0

I 10 liter 131,-

l20liter 143,-

I 100liter I 310,-

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritesi dij
(Ft)

110 ter 118,-

r20 ter 129,-

l 100 iter I179,-

6
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Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ad5 megfizetdse tekintet6ben mindenkor a hatiilyos
AFA, tOrvdny rendelkezdseinek megfeleloen jarnak el.

I l. Alhmi hullad6kgazdilkodfsi kiizfeladat-eil{t{s
1l.l Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<jzfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijelcil6s6rol, feladatkclrdr6l, az adatkezeles m6dj616l, valamint az adatszolgriltatdsi
ktitelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
(Adatkorm.rend.) 3. $ (1) bekezd6se alapjdn a Korm6ny a Ht. 321A. g (l) bekezddsben
meghatitrozott feladatokra Koordin6l6 szervkdnt az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si
Koordinril6 6s Vagyonkezelo Zitrtkcinien Mrikddo Reszvdnyt6rsas6got jel<ilte ki.

ll,2 A Koordin6l6 szerv a k<izszolgrlltat6si dijakra vonatkoz6 szfumlitkat az Adatkorm.rend.
20.$ (l) bekezd6se szerinti adatszolgdltat6s alapj6n 6llitja ki. A k<izszolgirltat6 hiiinyos vagy
k6sedelmes adatszolgilltat6sa eseten a Koordindl6 szerv a nem megfelelo adatszolg6ltat6ssal
erintett ingatlanhaszndlo tekintet6ben a Koordin6l6 szerv 6ltal legut6bb kiszriml6zott
kcizszolg6ltatrisi dij16l rillit ki szdmlifi. Azezzel osszefiiggdsben keletkezo dijkonekci6 esetdn
minden helyt6ll6si kcitelezettseg a kozszolg6ltat6t terheli. Az igy keletkezo k6zszolg6ltat6si
dijkiilclnb<izet pozitiv mdrleg6t a Koordin6l6 szerv a krizszolg6ltat6nak fizetendo esedekes
szolgilltat6si dijba besz6mitja. A kozszolg6ltat6 hi6nyos vagy helytelen adatszolg6ltat6s6b6l
eredo, a Koordin6l6 szerv iital nem megfelel6 adattartalommal kirillitott szriml6kkal
kapcsolatos valamennyi k<ivetkezmenyert akdzszolgirltat6t terheli a feleloss6g.

ll.3 A Koordin6l6 szerv az Adatkorm.rend. 20. g (l) bekezdes szerinti adatszolgitltat6sb6l
kiindulva meg6llapitja azon ingatlanok kordt, amelyre nincs kdzszolg6ltat6si dijfizetes
meghatdrozva az adatszolg6ltatiisban, ugyanakkor v6lelmezheto, hogy az ingatlannal
<isszefi.iggesben teljesites trirt6nt. A Koordin6l6 szerv e k<irben jogosult ingyenesen adatot
kerni az illetdkes hatosiigt6l a 20. $ (1) bekezdes szerinti adatszolg6ltat6sb6l hiinyz6
ingatlanok 6s sziikseges adataik meg6llapit6sa drdekdben.
A fentiek alapj6n r<igzitett ingatlanok adatait a Koordin6l6 szerv megkilldi a
kdzszolg6ltat6nak, 6s felhfvja a kdzszolg6ltat6t, hogy a megkiild<itt ingatlanokon vegzett
szolgriltatdsiinak megfeleloen korrig6lja a 20. $ (l) bekezdes szerinti adatszolgdltat6st
Iegk6s6bb az 6rtesit6s kezhezveteldt kdveto 8 napon beliil.
A konekci6t krivet6en - a kdzszolgiitato eltero adatszolg6ltat6sa hi6ny6ban - a Koordiniil6
s zerv a kci zs zo I g 6ltat6s i d ij at az ingatlantul aj do n o sn ak sz6ml6zza ki.

ll.4 A Koordin6l6 szerv a kisz6ml6zott 6s az ingatlanhasznill6 iital hatirid6n beliil ki nem
fizetett kcizszolg6ltat6si dij behajt6sa erdekdben intdzkedik.

11.5 A Kdzszolg6ltat6 r6szere akiizszolgdltatiisi szerzod6sben rdgzitett feladatok ell6tris66rt
a Koordiniil6 szerv a hulladekgazdiikoddsi kdzszolgriltatdsi dij megdllapitasddrt felelos
mini szter 6l tal me gha tdr o zott szol gitltatirs i dij at fi zet.

11.6 A kcizszolg6ltat6 az 0nkorm6nyzat, mint elkitrisert felel6s iital kiadott
teliesltdsigazoltissal igazolja, hogy a kdzszolg6ltat6 teljesit6s6vel kapcsolatban kifogiisa nem
meriilt fel. A teljesitdsigazol6snak a kcizszolgiitato itltal a Koordinril6 szerv rdszere a
rendszeres adatszolgilltat6s kereteben tdrteno megkUlddse a szolgitltat6si dij fizet6senek
feltdtele.
Az Onkorminyzat k<iteles a teljesitesigazol6st a Kozszolgiitat6 r6szere a teljesitdssel erintett
idoszakot k<iveto 5 napon beliil kiadni. Amennyiben az Onkorm6nyzat a teljesitdsigazokis
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kiad6s6val alapos indok n6lkiil kdsedelembe esik, rigy a krizszolg6ltat6 jogosult az ezzel

kapcsolatban keletkez6 kdrifi az Onkormiiny zat fele 6rv6nyesiteni.

ll.7 A szolg6ltat6si dijban a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatris teljes k<izvetlen koltsdge
megtdrit6sre keriil, igy a haszonanyag 6rtdkesites6rol a Koordin6l6 szerv gondoskodik rigy,
hogy a k<izszolg6ltat6 valamennyi haszonanyagot koteles a Koordinill6 szerv 6ltal kijeldlt
szervezetnek 6tadni. A haszonanyag-6rtdkesit6sbol eredo bevdtel a Koordin6l6 szervet illeti
meg.

11.8 A Koordin6l6 szerv a hullad6kgazd6lkod6si krizszolg6ltat6si szerzod6s Ht. 92lB. $ (2)

bekezdes szerinti megfelelos6gdt vizsg6lja.
Az Adatkorm.rend. 4.$ (4) bekezdese alapj6n az Onkorminyzat a k<izszolg6ltat6si szerz6d6st

annak megk<it6s6t vagy m6dosit6s6t k<ivetoen halad6ktalanul, de legkdsobb 8 napon beliil
elektronikus riton megki.ildi a Koordin6l6 szerv r6szere.

12. A ktizszolgfltatisi szerz6d6s megsziin6se

Felek jelen szerzodest 2020. januir 01. napj6val kezdodo hat6llyal hat6rozott idore, 2029.

december 31. napjfig kiitik.

Felek a szerzodlst koz<is megegyez6ssel, csak ir6sban m6dosithatj6k.

13. Eljirris a szerz6d6s megsziin6se eset6n

A kdzszolg5ltatdsi szerz6d6s megsziinik
a) a benne meghat6rozott idotartam lej6rt6val,
b ) a Kdzszolgiltatti j ogutod n6lkiili megsztin6sdvel,

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

d) felmond6ssal
e) a felek ktiztis megegyez6sevel

13.1 Az flnkormilnyzat a k<izszolg6ltat6si szerzodest a Polg6ri Trirv6nykonyvben

meghat6rozott felmond6si okokon tirlmenoen akkor mondhada fel, ha a Krizszolg6ltat6
- a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s ell6t6sa sor6n a ktirnyezet v6delmere vonatkoz6

jogszab6lyok vagy a 16 vonatkoz6 hat6s6gi ddntds eloir6sait srilyosan megs6rtette, 6s

ennek t6nyet a biros6g vagy a hat6s6g jogerosen meg6llapitotta;

- a szerzod6sben megiillapitott kritelezetts6g6t neki felr6hat6 m6don srilyosan

megsdrtette;
- a truttad6kgazd6lkod6si k0zszolg6ltat6si szerzodest az Onkorminyzat felmondja, ha a

Kdzszolgdltat6 nem rendelkezik minosit6si engedellyel vagy megfelelos6gi

v6lem6nnyel.

13.2 A K<izszolg6ltat6 a Polgriri Tdrvenykonyvben meghat6rozottakon trilmenoen a

kdzszolg6ltatisi szerzodest akkor mondhatja fel, ha

- az Onkorm6nyzat a k<izszolg6ltat6si szerzod6sben meghat6rozott k<itelezetts6g6t - a

K<izszolgdltat6 felsz6lit6sa ellen6re - sflyosan megs6rti, es ezzel a Kdzszolg6ltat6nak

k6rt okoz, vagy akad6lyozza a hullad6kgazdiilkod6si kdzszolgirltat6s teljesit6set; vagy

- a kdzszolg6ltat6si szerzod6s megkdteset kovetoen hat6lyba lepett jogszabrily a

k6zszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemeit rigy vtitoztatja h€9, hogy az a

Cr-*--



Kcizszolg6ltat6nak a hulladekgazdalkodhsi kcizszolg6ltat6s szerz6d6sszeni teljesit6se
krir6be tartoz6l6nyeges 6s jogos erdekeit jelent6s m6rt6kben s6rti.

13.3 Ha a hullad6kgazddlkod6si szerzod6st a k0zszolg6ltat6 felmondja, a telepiil6si
tinkorm6nyzathaladektalanul gondoskodik az rij kdzszolgdltat6 kiv6lasztrisiir6l.

A fentiek teljestildse esetdn a kcizszolg6ltatrisi szerzodes felmond6si ideje 6 h6nap.
A felmond6si ido alatt a Kozszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgriltatilst v6ltozatlanul
ell6tja.

r3.4 Ha a teljesitds az Onkorm6nyzatnak felr6hat6 okb6l meghitsul, illetve, ha a szerzod,es
neki felr6hat6an sztinik meg, az 0nkorm6nyzat az eves kdzszolgdltatdsi dij S}yo-inak
megfelelo meghirisul6si kdtber fizet6s6re kciteles.

14. Eljrir{s a szerz6d6s megsziin6se eset6n
A ktizszolgriltat6si szerzodds megsziinese vagy megszrintetdse eset6n a Kdzszolg iitat6 az ij
kcizszolg6ltat6 kiviilasztirsirig, de legfeljebb 6 h6napig ak)zszolg1,ltatiist virltozatlinul ell6da.
A hullad6kgazdillkodisi k<izszolg6ltat6si szerzod6s megsztin6se eset6n a kcizszolgiiiatils
ell6trisdval kapcsolatos, folyamatban ldvo iigyek iratait ds nyilvdntartiisait a Kcizszolgiltat6 a
teleptil6si tinkormiinyzatnak akozszolgirltat6si szerz6d6s megsztin6se napjan iiadja.

15. Jogvitrlk int6z6se
Felek meg6llapodnak, hogy az esetleges jogvitdkat elsosorban az egymits k<izcjtti targyal6sok
sorrin igyekeznek rendezni.
Amennyiben a jogvitrlt a Felek tilrgyal6s rid6n 60 napon beliil nem tu-djrik rendezni, a bfr6s6gi
eljrlr6s lefolytat6stira a P6csi J6rrisbir6srig, illetve 6rt6khat6rt6l fiiggoen a pdcsi T<irvdnyszdlk
illetekess6g6t kdtik ki.

16. Ertesit6sek
A jelen szerz6ddssel kapcsolatos brirmely igdnyt vagy nyilatkozatot, k6veteldst ir6sba kell
foglalni.

A szerzi5des teljesitds6vel kapcsolatos iigyint6zdsre, nyilatkozatt6telre jogosultak:

az Onkorm inyzat rdsz6rdl:
n6v: B6nis Imre J6nos polg6rmester
telefon: 731493-002
e-mail : baksaor@t-onl ine. hu

a Kiizszolg iitatf r6sz6rol :

n6v: Bir6 P6ter tigyvezeto
telefon: 721 805-420
e-mail : delkom@delkom.hu
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17, Mecsek-DrivaHullad6kgazd6lkoddsiProgram

A Krizszolg6ltat6 koteles igenybe venni a Mecsek-Drdva Hulladdkgazd6lkod6si Projekt
keret6ben megval6sul6 letesitm6nyeket 6s eszkoz<iket a kozszolghltatis teljesit6se kapcs6n.

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

18. R6szleges6rv6nytelens6g
Amennyiben jelen szerzod6s bdrmelyik rendelkezdse, vagy annak valamelyik rdsze

drvdnytelen vagy kik6nyszerithetetlen, vagy valamelyik szerv, vagy hat6sig vagy bir6s6g

annak erv6nytelens6g6t 6llapitja ffi€g, rigy a szerzodds t6bbi resze 6rv6nyes es

kik6nyszerithet6, kiv6ve, ha an6lki.il b6rmelyik Fel a szerzod6st nem kdtdtte volna meg.

Ajelen szerzod6sben nem szabiiyozott k6rdesekben elsosorban a hullad6kr6l szolo 2012. evr

CLXXXV. t<irv6ny (Ht.), a kozbeszerz6sekrol sz6lo 2015. 6vi CXL[. tcirv6ny (Kbt.), a

Magyarorsz6g <inkorminyzatairol szolo 2011. evi CLXXXX. torv6ny (Mdtv), valamint a

Polg6ri Torv6nyk<inyvrol szol6 2013. evi V. torvdny (Ptk.) rendelkez6sei, illetve a vonatkoz6

iryazati j o g szab6l y ok irilny ad6 ak.

Jelen szerz6d6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj 6k al6.

Simod,?cl{.6v tlo','"^'kr h6nap e nap
D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Siklosr iit 52

rminyzata D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6

09-c64556
87-2-02
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